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926306.192021 .70903 .4370 .70505602294

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Câmara Municipal de Belo Horizonte

 
Ata de Realização do Pregão Eletrônico 

Nº 00019/2021
 

Às 09:00 horas do dia 01 de junho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio,
designados pelo instrumento legal Portaria 19.330/2021 de 01/02/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de
17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 650/2021, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão nº 00019/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada para a
prestação de serviço suporte ao usuário de informática, por meio de alocação de mão de obra com dedicação exclusiva, para atender
à demanda da Câmara Municipal de Belo Horizonte.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no
edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos
lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Prestação de serviços de apoio administrativo
Descrição Complementar: Prestação de serviço de suporte ao usuário de informática, por meio de alocação de mão de obra com
dedicação exclusiva, conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo de Referência. Obs.: Este item corresponde ao
Lote Único especificado na folha de rosto do Edital, no Termo de Referência e no Modelo de Proposta Comercial anexados ao Edital.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.158.883,8900 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Aceito para: M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, pelo melhor lance de R$ 749.900,0000 e com valor negociado a R$
749.899,7000 .

Histórico
Item: 1 - Prestação de serviços de apoio administrativo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
20.735.983/0001-11 IAN TRANSPORTES

E SERVICOS LTDA
Sim Sim 1 R$ 600.000,0000 R$ 600.000,0000 01/06/2021

06:55:53
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço suporte ao
usuário de informática, por meio de alocação de mão de obra com dedicação exclusiva, para atender à demanda da Câmara
Municipal de Belo Horizonte. PROPOSTAS VALIDA POR 90 DIAS 
Porte da empresa: ME/EPP

94.823.408/0001-07 CTZ CONSULTORIA
E INFORMATICA
LTDA

Não Não 1 R$ 734.653,5600 R$ 734.653,5600 01/06/2021
08:10:41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de suporte ao usuário de informática, por meio de
alocação de mão de obra com dedicação exclusiva, conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo de
Referência. Obs.: Este item corresponde ao Lote Único especificado na folha de rosto do Edital, no Termo de Referência e no
Modelo de Proposta Comercial anexados ao Edital. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.899.023/0001-29 SULWORK
TECNOLOGIA E
SISTEMAS DE
INFORMATICA LTDA

Sim Não 1 R$ 750.000,0000 R$ 750.000,0000 31/05/2021
22:59:12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de suporte ao usuário de informática, por meio de
alocação de mão de obra com dedicação exclusiva, conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo de Referência
Porte da empresa: ME/EPP

71.016.802/0001-38 CENTROLIMP
ADMINISTRACAO E
SERVICOS GERAIS
LTDA

Não Não 1 R$ 831.735,2300 R$ 831.735,2300 25/05/2021
09:02:26

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de suporte ao usuário de informática, por meio de
alocação de mão de obra com dedicação exclusiva, conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo de
Referência. Obs.: Este item corresponde ao Lote Único especificado na folha de rosto do Edital, no Termo de Referência e no
Modelo de Proposta Comercial anexados ao Edital. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.552.404/0001-49 ADCON -
ADMINISTRACAO E

Não Não 1 R$ 878.607,2900 R$ 878.607,2900 31/05/2021
16:57:08
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CONSERVACAO
EIRELI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de suporte ao usuário de informática, por meio de
alocação de mão de obra com dedicação exclusiva, conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo de
Referência. Obs.: Este item corresponde ao Lote Único especificado na folha de rosto do Edital, no Termo de Referência e no
Modelo de Proposta Comercial anexados ao Edital. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.094.346/0001-45 G4F SOLUCOES
CORPORATIVAS
LTDA

Não Não 1 R$ 881.024,9000 R$ 881.024,9000 31/05/2021
14:00:52

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de suporte ao usuário de informática, por meio de
alocação de mão de obra com dedicação exclusiva, conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo de
Referência. Obs.: Este item corresponde ao Lote Único especificado na folha de rosto do Edital, no Termo de Referência e no
Modelo de Proposta Comercial anexados ao Edital. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.655.416/0001-97 ARTEBRILHO
MULTSERVICOS
LTDA

Não Não 1 R$ 887.973,5800 R$ 887.973,5800 31/05/2021
09:27:14

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de suporte ao usuário de informática, por meio de
alocação de mão de obra com dedicação exclusiva, conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo de
Referência. Obs.: Este item corresponde ao Lote Único especificado na folha de rosto do Edital, no Termo de Referência e no
Modelo de Proposta Comercial anexados ao Edital. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

23.055.018/0001-96 AUGUSTUS
TERCEIRIZACAO
LTDA

Sim Sim 1 R$ 902.638,0800 R$ 902.638,0800 31/05/2021
13:52:14

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de suporte ao usuário de informática, por meio de
alocação de mão de obra com dedicação exclusiva, conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo de
Referência. Obs.: Este item corresponde ao Lote Único especificado na folha de rosto do Edital, no Termo de Referência e no
Modelo de Proposta Comercial anexados ao Edital. 
Porte da empresa: ME/EPP

31.530.886/0001-09 G PEREIRA
TERCEIRIZACAO E
SERVICOS DE
CONSERVACAO

Sim Sim 1 R$ 905.419,0900 R$ 905.419,0900 31/05/2021
14:41:59

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de suporte ao usuário de informática, por meio de
alocação de mão de obra com dedicação exclusiva, conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo de
Referência. Obs.: Este item corresponde ao Lote Único especificado na folha de rosto do Edital, no Termo de Referência e no
Modelo de Proposta Comercial anexados ao Edital. 
Porte da empresa: ME/EPP

01.723.789/0001-71 CONSERVADORA
CAMPOS E
SERVICOS GERAIS
LTDA

Não Não 1 R$ 913.582,8800 R$ 913.582,8800 28/05/2021
16:12:51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço suporte ao
usuário de informática, por meio de alocação de mão de obra com dedicação exclusiva, para atender à demanda da Câmara
Municipal de Belo Horizonte; - Do preço: para 12 (doze) meses; - Validade da da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da
data final estipulada para seu envio, conforme determinado no Subitem "2.2" – Alínea "b" do Edital. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

14.551.828/0001-42 VITHA SERVICE -
EMPRESA DE
ADMINISTRACAO E
TERCEIRIZACA

Não Não 1 R$ 919.214,8400 R$ 919.214,8400 28/05/2021
10:35:38

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de suporte ao usuário de informática, por meio de
alocação de mão de obra com dedicação exclusiva, conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo de
Referência. Obs.: Este item corresponde ao Lote Único especificado na folha de rosto do Edital, no Termo de Referência e no
Modelo de Proposta Comercial anexados ao Edital. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.593.524/0001-82 BRASILRECRUTA
MAO DE OBRA
EIRELI

Sim Não 1 R$ 920.418,4900 R$ 920.418,4900 31/05/2021
11:18:57

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de suporte ao usuário de informática, por meio de
alocação de mão de obra com dedicação exclusiva, conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo de
Referência. Obs.: Este item corresponde ao Lote Único especificado na folha de rosto do Edital, no Termo de Referência e no
Modelo de Proposta Comercial anexados ao Edital. 
Porte da empresa: ME/EPP

07.815.993/0001-07 VERZZON -
ADMINISTRACAO
DE SERVICOS LTDA

Não Não 1 R$ 921.254,8300 R$ 921.254,8300 31/05/2021
17:49:30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de suporte ao usuário de informática, por meio de
alocação de mão de obra com dedicação exclusiva, conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo de
Referência. Obs.: Este item corresponde ao Lote Único especificado na folha de rosto do Edital, no Termo de Referência e no
Modelo de Proposta Comercial anexados ao Edital. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

03.709.379/0001-00 SUCESSO
PRESTACAO DE
SERVICOS
TERCERIZADOS
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 948.027,9400 R$ 948.027,9400 31/05/2021
14:09:32

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Prestação de serviço de suporte ao usuário de informática, por meio de
alocação de mão de obra com dedicação exclusiva, conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo de
Referência. Obs.: Este item corresponde ao Lote Único especificado na folha de rosto do Edital, no Termo de Referência e no
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Modelo de Proposta Comercial anexados ao Edital. 
Porte da empresa: ME/EPP

16.669.442/0001-65 CONAPE SERVICOS
LTDA

Não Não 1 R$ 951.590,9600 R$ 951.590,9600 31/05/2021
15:21:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de suporte ao usuário de informática, por meio de
alocação de mão de obra com dedicação exclusiva, conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo de
Referência. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.891.176/0001-06 EQUIP SEG
SERVICOS
ESPECIALIZADOS
LTDA

Não Não 1 R$ 960.000,0000 R$ 960.000,0000 01/06/2021
08:44:20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de suporte ao usuário de informática, por meio de
alocação de mão de obra com dedicação exclusiva, conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo de
Referência. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

15.718.607/0001-89 HK SERVICOS
TERCEIRIZADOS
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 962.507,5500 R$ 962.507,5500 01/06/2021
00:38:24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de suporte ao usuário de informática, por meio de
alocação de mão de obra com dedicação exclusiva, conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo de
Referência. Obs.: Este item corresponde ao Lote Único especificado na folha de rosto do Edital, no Termo de Referência e no
Modelo de Proposta Comercial anexados ao Edital. 
Porte da empresa: ME/EPP

09.169.438/0001-72 PLANEJAR
TERCEIRIZACAO E
SERVICOS S.A.

Não Não 1 R$ 970.600,4700 R$ 970.600,4700 28/05/2021
16:22:47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Prestação de serviço de suporte ao usuário de informática, por meio
de alocação de mão de obra com dedicação exclusiva, conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo de
Referência. Obs.: Este item corresponde ao Lote Único especificado na folha de rosto do Edital, no Termo de Referência e no
Modelo de Proposta Comercial anexados ao Edital. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

06.953.760/0001-08 CONSULTSERV
SERVICOS E
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 1.013.203,4800 R$ 1.013.203,4800 31/05/2021
19:28:43

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de suporte ao usuário de informática, por meio de
alocação de mão de obra com dedicação exclusiva, conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo de
Referência. Obs.: Este item corresponde ao Lote Único especificado na folha de rosto do Edital, no Termo de Referência e no
Modelo de Proposta Comercial anexados ao Edital. 
Porte da empresa: ME/EPP

05.208.408/0001-77 INOVA
TECNOLOGIA EM
SERVICOS LTDA

Não Não 1 R$ 1.036.256,2100 R$ 1.036.256,2100 01/06/2021
08:58:36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço suporte ao
usuário de informática, por meio de alocação de mão de obra com dedicação exclusiva, para atender à demanda da Câmara
Municipal de Belo Horizonte. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS CCT UTILIZADA: SETTASPOC 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.648.686/0001-45 BH SUL SERVICOS
ESPECIALIZADOS
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 1.048.989,0300 R$ 1.048.989,0300 01/06/2021
08:39:52

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço suporte ao
usuário de informática, por meio de alocação de mão de obra com dedicação exclusiva, para atender à demanda da Câmara
Municipal de Belo Horizonte 
Porte da empresa: ME/EPP

03.399.966/0001-31 TECHCOM
TECNOLOGIA E
INFORMATICA
EIRELI

Não Não 1 R$ 1.077.415,1600 R$ 1.077.415,1600 25/05/2021
08:26:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço suporte ao
usuário de informática, por meio de alocação de mão de obra com dedicação exclusiva, para atender à demanda da Câmara
Municipal de Belo Horizonte. Validade da proposta: 60 dias. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

13.386.914/0001-84 TRIUNFO SERVICOS
LTDA

Não Não 1 R$ 1.084.791,9300 R$ 1.084.791,9300 31/05/2021
17:14:40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de suporte ao usuário de informática, por meio de
alocação de mão de obra com dedicação exclusiva, conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo de
Referência. Obs.: Este item corresponde ao Lote Único especificado na folha de rosto do Edital, no Termo de Referência e no
Modelo de Proposta Comercial anexados ao Edital. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.822.721/0001-99 MINASTEC
PRODUTOS E
SERVICOS
ESPECIALIZADOS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 1.093.059,1000 R$ 1.093.059,1000 27/05/2021
17:42:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço suporte ao usuário de informática, por meio de alocação
de mão de obra com dedicação exclusiva, para atender à demanda da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Função de
Atendente de Suporte Pleno e Atendente de Informatica. 
Porte da empresa: ME/EPP

14.241.993/0001-06 3AM IT SERVICES
LTDA

Não Não 1 R$ 1.140.809,8400 R$ 1.140.809,8400 31/05/2021
16:43:34
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de suporte ao usuário de informática, por meio de
alocação de mão de obra com dedicação exclusiva, conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo de
Referência. Obs.: Este item corresponde ao Lote Único especificado na folha de rosto do Edital, no Termo de Referência e no
Modelo de Proposta Comercial anexados ao Edital. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.312.139/0001-82 ELO
ADMINISTRACAO &
TERCEIRIZACAO
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 1.234.271,3100 R$ 1.234.271,3100 28/05/2021
15:30:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de suporte ao usuário de informática, por meio de
alocação de mão de obra com dedicação exclusiva, conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo de
Referência. 
Porte da empresa: ME/EPP

07.986.975/0001-80 TECH FOR
PARTICIPACOES &
SISTEMAS EM
TECNOLOGIA DA
INFO

Não Não 1 R$ 1.235.795,0400 R$ 1.235.795,0400 28/05/2021
12:12:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de suporte ao usuário de informática, por meio de
alocação de mão de obra com dedicação exclusiva. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.913.064/0001-95 TOP SERVICE
TERCEIRIZACAO
EIRELI

Não Não 1 R$ 1.289.139,3400 R$ 1.289.139,3400 31/05/2021
11:38:13

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de suporte ao usuário de informática, por meio de
alocação de mão de obra com dedicação exclusiva, conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo de
Referência. Obs.: Este item corresponde ao Lote Único especificado na folha de rosto do Edital, no Termo de Referência e no
Modelo de Proposta Comercial anexados ao Edital. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.764.312/0001-83 MAXIMA SERVICOS
E OBRAS EIRELI

Não Não 1 R$ 1.412.731,0800 R$ 1.412.731,0800 26/05/2021
13:49:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Prestação de serviço de suporte ao usuário de informática, por meio
de alocação de mão de obra com dedicação exclusiva, conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo de
Referência. Obs.: Este item corresponde ao Lote Único especificado na folha de rosto do Edital, no Termo de Referência e no
Modelo de Proposta Comercial anexados ao Edital. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

14.511.658/0001-72 CONSTRUTORA
AZEVEDO E JARDIM
LTDA

Sim Sim 1 R$ 1.791.365,1800 R$ 1.791.365,1800 01/06/2021
08:39:13

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de suporte ao usuário de informática, por meio de
alocação de mão de obra com dedicação exclusiva, conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo de
Referência. Obs.: Este item corresponde ao Lote Único especificado na folha de rosto do Edital, no Termo de Referência e no
Modelo de Proposta Comercial anexados ao Edital. 
Porte da empresa: ME/EPP

10.565.121/0001-34 GOLDEN
CONSTRUCOES,
CONSERVACAO E
LIMPEZA URBANA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 2.000.000,0000 R$ 2.000.000,0000 31/05/2021
17:29:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço suporte ao
usuário de informática, por meio de alocação de mão de obra com dedicação exclusiva, para atender à demanda da Câmara
Municipal de Belo Horizonte. 
Porte da empresa: ME/EPP

05.456.176/0001-76 ALPHA
TERCEIRIZACAO -
EIRELI

Não Não 1 R$ 2.317.639,2000 R$ 2.317.639,2000 31/05/2021
12:45:45

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço suporte ao
usuário de informática, por meio de alocação de mão de obra com dedicação exclusiva, para atender à demanda da Câmara
Municipal de Belo Horizonte. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.980.075/0001-04 MORNING STAR
TECNOLOGIA E
INOVACAO LTDA

Sim Sim 1 R$ 2.621.445,1200 R$ 2.621.445,1200 30/05/2021
16:14:56

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de suporte ao usuário de informática, por meio de
alocação de mão de obra com dedicação exclusiva, conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo de
Referência. Obs.: Este item corresponde ao Lote Único especificado na folha de rosto do Edital, no Termo de Referência e no
Modelo de Proposta Comercial anexados ao Edital. 
Porte da empresa: ME/EPP

85.240.869/0001-66 ILHA SERVICE
TECNOLOGIA E
SERVICOS LTDA

Não Não 1 R$ 3.104.333,2000 R$ 3.104.333,2000 31/05/2021
17:17:02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de suporte ao usuário de informática, por meio de
alocação de mão de obra com dedicação exclusiva, conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo de
Referência. Obs.: Este item corresponde ao Lote Único especificado na folha de rosto do Edital, no Termo de Referência e no
Modelo de Proposta Comercial anexados ao Edital. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

42.563.692/0001-26 M.I. MONTREAL
INFORMATICA S.A

Não Não 1 R$ 3.974.067,6000 R$ 3.974.067,6000 31/05/2021
11:20:55

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de suporte ao usuário de informática, por meio de
alocação de mão de obra com dedicação exclusiva, conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo de
Referência. Obs.: Este item corresponde ao Lote Único especificado na folha de rosto do Edital, no Termo de Referência e no
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Modelo de Proposta Comercial anexados ao Edital. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 3.974.067,6000 42.563.692/0001-26 01/06/2021 09:00:00:360
R$ 3.104.333,2000 85.240.869/0001-66 01/06/2021 09:00:00:360
R$ 2.621.445,1200 19.980.075/0001-04 01/06/2021 09:00:00:360
R$ 2.317.639,2000 05.456.176/0001-76 01/06/2021 09:00:00:360
R$ 2.000.000,0000 10.565.121/0001-34 01/06/2021 09:00:00:360
R$ 1.791.365,1800 14.511.658/0001-72 01/06/2021 09:00:00:360
R$ 1.412.731,0800 08.764.312/0001-83 01/06/2021 09:00:00:360
R$ 1.289.139,3400 08.913.064/0001-95 01/06/2021 09:00:00:360
R$ 1.235.795,0400 07.986.975/0001-80 01/06/2021 09:00:00:360
R$ 1.234.271,3100 08.312.139/0001-82 01/06/2021 09:00:00:360
R$ 1.140.809,8400 14.241.993/0001-06 01/06/2021 09:00:00:360
R$ 1.093.059,1000 08.822.721/0001-99 01/06/2021 09:00:00:360
R$ 1.084.791,9300 13.386.914/0001-84 01/06/2021 09:00:00:360
R$ 1.077.415,1600 03.399.966/0001-31 01/06/2021 09:00:00:360
R$ 1.048.989,0300 05.648.686/0001-45 01/06/2021 09:00:00:360
R$ 1.036.256,2100 05.208.408/0001-77 01/06/2021 09:00:00:360
R$ 1.013.203,4800 06.953.760/0001-08 01/06/2021 09:00:00:360
R$ 970.600,4700 09.169.438/0001-72 01/06/2021 09:00:00:360
R$ 962.507,5500 15.718.607/0001-89 01/06/2021 09:00:00:360
R$ 960.000,0000 02.891.176/0001-06 01/06/2021 09:00:00:360
R$ 951.590,9600 16.669.442/0001-65 01/06/2021 09:00:00:360
R$ 948.027,9400 03.709.379/0001-00 01/06/2021 09:00:00:360
R$ 921.254,8300 07.815.993/0001-07 01/06/2021 09:00:00:360
R$ 920.418,4900 07.593.524/0001-82 01/06/2021 09:00:00:360
R$ 919.214,8400 14.551.828/0001-42 01/06/2021 09:00:00:360
R$ 913.582,8800 01.723.789/0001-71 01/06/2021 09:00:00:360
R$ 905.419,0900 31.530.886/0001-09 01/06/2021 09:00:00:360
R$ 902.638,0800 23.055.018/0001-96 01/06/2021 09:00:00:360
R$ 887.973,5800 07.655.416/0001-97 01/06/2021 09:00:00:360
R$ 881.024,9000 07.094.346/0001-45 01/06/2021 09:00:00:360
R$ 878.607,2900 04.552.404/0001-49 01/06/2021 09:00:00:360
R$ 831.735,2300 71.016.802/0001-38 01/06/2021 09:00:00:360
R$ 750.000,0000 07.899.023/0001-29 01/06/2021 09:00:00:360
R$ 734.653,5600 94.823.408/0001-07 01/06/2021 09:00:00:360
R$ 600.000,0000 20.735.983/0001-11 01/06/2021 09:00:00:360
R$ 785.000,0000 19.980.075/0001-04 01/06/2021 09:30:11:670

R$ 1.229.616,0600 07.986.975/0001-80 01/06/2021 09:30:27:767
R$ 771.245,3900 71.016.802/0001-38 01/06/2021 09:30:48:793
R$ 878.206,2900 07.815.993/0001-07 01/06/2021 09:31:12:670
R$ 887.970,0000 06.953.760/0001-08 01/06/2021 09:31:37:383

R$ 2.000.000,0000 85.240.869/0001-66 01/06/2021 09:32:23:733
R$ 1.000.000,0000 85.240.869/0001-66 01/06/2021 09:32:37:387
R$ 1.217.350,6400 07.986.975/0001-80 01/06/2021 09:32:49:740
R$ 873.539,9600 01.723.789/0001-71 01/06/2021 09:33:09:810

R$ 1.031.873,5500 14.511.658/0001-72 01/06/2021 09:33:17:870
R$ 878.206,0000 07.655.416/0001-97 01/06/2021 09:33:19:420

R$ 1.205.207,5700 07.986.975/0001-80 01/06/2021 09:33:43:987
R$ 814.015,3200 14.551.828/0001-42 01/06/2021 09:33:59:190

R$ 1.193.185,6200 07.986.975/0001-80 01/06/2021 09:34:15:560
R$ 800.000,0000 85.240.869/0001-66 01/06/2021 09:34:33:877

R$ 1.181.283,6000 07.986.975/0001-80 01/06/2021 09:34:37:450
R$ 870.000,0000 23.055.018/0001-96 01/06/2021 09:34:43:757

R$ 1.169.500,3000 07.986.975/0001-80 01/06/2021 09:34:59:997
R$ 869.956,2900 07.815.993/0001-07 01/06/2021 09:35:14:763

R$ 1.157.834,5300 07.986.975/0001-80 01/06/2021 09:35:52:277
R$ 1.146.285,1400 07.986.975/0001-80 01/06/2021 09:36:32:273
R$ 789.554,9000 09.169.438/0001-72 01/06/2021 09:37:03:540
R$ 875.929,2400 06.953.760/0001-08 01/06/2021 09:37:08:627

R$ 1.134.850,9400 07.986.975/0001-80 01/06/2021 09:37:17:443
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R$ 869.956,0000 07.655.416/0001-97 01/06/2021 09:37:22:520
R$ 909.090,9000 05.456.176/0001-76 01/06/2021 09:38:16:740
R$ 869.900,0000 08.913.064/0001-95 01/06/2021 09:38:19:027

R$ 1.123.530,8000 07.986.975/0001-80 01/06/2021 09:38:19:483
R$ 900.000,0000 08.764.312/0001-83 01/06/2021 09:38:38:903
R$ 853.263,2900 04.552.404/0001-49 01/06/2021 09:38:58:753
R$ 799.999,0000 03.399.966/0001-31 01/06/2021 09:39:03:547

R$ 1.112.323,5800 07.986.975/0001-80 01/06/2021 09:39:03:947
R$ 853.200,0000 08.913.064/0001-95 01/06/2021 09:39:22:870

R$ 1.101.228,1500 07.986.975/0001-80 01/06/2021 09:39:44:683
R$ 1.087.000,0000 08.822.721/0001-99 01/06/2021 09:39:46:233
R$ 999.500,0000 05.648.686/0001-45 01/06/2021 09:39:56:397
R$ 841.457,5600 15.718.607/0001-89 01/06/2021 09:39:57:297
R$ 853.100,0000 07.655.416/0001-97 01/06/2021 09:40:01:023
R$ 865.814,3200 06.953.760/0001-08 01/06/2021 09:40:20:823
R$ 841.450,0000 08.913.064/0001-95 01/06/2021 09:40:26:063
R$ 814.015,0000 07.655.416/0001-97 01/06/2021 09:40:28:310

R$ 1.081.000,0000 08.822.721/0001-99 01/06/2021 09:40:32:267
R$ 853.000,0000 08.764.312/0001-83 01/06/2021 09:40:33:137
R$ 881.562,0000 08.312.139/0001-82 01/06/2021 09:40:37:267

R$ 1.090.243,4000 07.986.975/0001-80 01/06/2021 09:41:10:133
R$ 1.075.000,0000 08.822.721/0001-99 01/06/2021 09:41:10:290
R$ 850.000,0000 42.563.692/0001-26 01/06/2021 09:41:11:550
R$ 841.421,2000 07.815.993/0001-07 01/06/2021 09:41:32:960
R$ 771.240,0000 31.530.886/0001-09 01/06/2021 09:42:00:563

R$ 1.079.368,2200 07.986.975/0001-80 01/06/2021 09:42:19:873
R$ 1.069.000,0000 08.822.721/0001-99 01/06/2021 09:42:32:153
R$ 1.042.607,2500 13.386.914/0001-84 01/06/2021 09:42:56:870
R$ 1.063.000,0000 08.822.721/0001-99 01/06/2021 09:43:10:990
R$ 1.068.601,5200 07.986.975/0001-80 01/06/2021 09:43:15:503
R$ 733.000,0000 85.240.869/0001-66 01/06/2021 09:43:31:133
R$ 982.658,8500 13.386.914/0001-84 01/06/2021 09:43:36:130

R$ 1.057.942,2200 07.986.975/0001-80 01/06/2021 09:43:52:213
R$ 1.057.000,0000 08.822.721/0001-99 01/06/2021 09:44:13:853
R$ 837.242,7500 08.913.064/0001-95 01/06/2021 09:44:16:997

R$ 1.051.000,0000 08.822.721/0001-99 01/06/2021 09:44:55:177
R$ 1.047.389,2500 07.986.975/0001-80 01/06/2021 09:44:56:347
R$ 1.045.000,0000 08.822.721/0001-99 01/06/2021 09:45:29:770
R$ 1.036.941,5400 07.986.975/0001-80 01/06/2021 09:46:34:820
R$ 1.039.000,0000 08.822.721/0001-99 01/06/2021 09:46:40:440
R$ 784.999,0000 03.399.966/0001-31 01/06/2021 09:46:40:723

R$ 1.033.000,0000 08.822.721/0001-99 01/06/2021 09:47:02:190
R$ 802.213,5300 15.718.607/0001-89 01/06/2021 09:47:02:460

R$ 1.027.000,0000 08.822.721/0001-99 01/06/2021 09:47:50:583
R$ 1.026.598,0500 07.986.975/0001-80 01/06/2021 09:47:59:950
R$ 1.021.000,0000 08.822.721/0001-99 01/06/2021 09:48:16:950
R$ 1.015.000,0000 08.822.721/0001-99 01/06/2021 09:49:04:933
R$ 759.088,6800 07.593.524/0001-82 01/06/2021 09:49:19:903

R$ 1.009.000,0000 08.822.721/0001-99 01/06/2021 09:49:19:920
R$ 1.000.000,0000 08.822.721/0001-99 01/06/2021 09:49:59:033
R$ 865.650,0000 23.055.018/0001-96 01/06/2021 09:50:40:710
R$ 849.900,0000 02.891.176/0001-06 01/06/2021 09:51:52:533
R$ 977.502,6300 14.511.658/0001-72 01/06/2021 09:52:46:980
R$ 749.900,0000 42.563.692/0001-26 01/06/2021 09:53:55:563
R$ 699.414,4800 94.823.408/0001-07 01/06/2021 09:54:30:433
R$ 814.000,0000 08.913.064/0001-95 01/06/2021 09:54:44:933
R$ 748.900,0000 19.980.075/0001-04 01/06/2021 09:55:27:297
R$ 901.652,7200 16.669.442/0001-65 01/06/2021 09:55:34:297
R$ 830.900,0000 03.709.379/0001-00 01/06/2021 09:55:39:517
R$ 786.918,8400 14.241.993/0001-06 01/06/2021 09:56:54:987
R$ 771.239,0000 03.399.966/0001-31 01/06/2021 09:58:35:040

R$ 1.030.000,0000 05.208.408/0001-77 01/06/2021 09:58:58:303
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R$ 748.800,0000 03.709.379/0001-00 01/06/2021 09:59:05:907
R$ 847.490,3300 04.552.404/0001-49 01/06/2021 10:00:29:717
R$ 797.835,1200 15.718.607/0001-89 01/06/2021 10:01:20:587
R$ 800.602,1900 05.208.408/0001-77 01/06/2021 10:02:33:607
R$ 759.088,0000 03.399.966/0001-31 01/06/2021 10:04:23:047
R$ 771.239,0000 07.094.346/0001-45 01/06/2021 10:05:11:493
R$ 698.000,0000 85.240.869/0001-66 01/06/2021 10:05:25:420
R$ 695.917,4000 94.823.408/0001-07 01/06/2021 10:06:57:610
R$ 995.000,0000 08.822.721/0001-99 01/06/2021 10:07:08:800

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial
Desempate

Data/Hora Final
Desempate Situação do Lance Valor do

Lance
31.530.886/0001-

09 11/06/2021 15:15:59:327 11/06/2021 15:20:59:327 Tempo para envio de lance
expirou -

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 01/06/2021
09:30:01 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

01/06/2021
10:09:09 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 01/06/2021
10:09:09 Item encerrado.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

01/06/2021
14:39:14

Convocado para envio de anexo o fornecedor CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
94.823.408/0001-07.

Recusa de
proposta

01/06/2021
15:31:08

Recusa da proposta. Fornecedor: IAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.735.983/0001-11,
pelo melhor lance de R$ 600.000,0000. Motivo: A proposta inicial anexada desconsiderou os encargos
sociais, contratuais e tributários, e os valores de administração, sendo inexequível. Permitir o anexo de nova
proposta conforme valor digitado implicaria majoração do valor ofertado. Desclassificada, com fulcro nos
subitens 5.5, 5.7, 8.3 e 8.4.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

01/06/2021
17:39:25

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA,
CNPJ/CPF: 94.823.408/0001-07.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

02/06/2021
10:59:42

Convocado para envio de anexo o fornecedor CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
94.823.408/0001-07.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

02/06/2021
11:38:28

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA,
CNPJ/CPF: 94.823.408/0001-07.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

02/06/2021
14:55:15

Convocado para envio de anexo o fornecedor ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
85.240.869/0001-66.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

02/06/2021
16:28:35

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 85.240.869/0001-66.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

07/06/2021
10:21:57

Convocado para envio de anexo o fornecedor SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 03.709.379/0001-00.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

07/06/2021
12:03:29

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS
TERCERIZADOS EIRELI, CNPJ/CPF: 03.709.379/0001-00.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

10/06/2021
10:46:20

Convocado para envio de anexo o fornecedor MORNING STAR TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA, CNPJ/CPF:
19.980.075/0001-04.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

10/06/2021
12:47:30

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MORNING STAR TECNOLOGIA E
INOVACAO LTDA, CNPJ/CPF: 19.980.075/0001-04.

Recusa de
proposta

10/06/2021
13:02:36

Recusa da proposta. Fornecedor: CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 94.823.408/0001-07,
pelo melhor lance de R$ 695.917,4000. Motivo: Após alegar a necessidade de juntar nova proposta
comercial final para realizar ajustes, a empresa majorou a sua oferta. Assim, fica desclassificada a proposta
da empresa CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA., com base nos subitens 5.4 e 8.3 do Edital.

Recusa de
proposta

10/06/2021
13:06:33

Recusa da proposta. Fornecedor: ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
85.240.869/0001-66, pelo melhor lance de R$ 698.000,0000. Motivo: A licitante apresentou a proposta final
ajustada com a supressão/alteração de valores que, conforme o subitem 6.10.11 do TR, não poderiam ser
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alterados/suprimos. Por essa razão, fica desclassificada a proposta a empresa ILHA SERVICE TECNOLOGIA E
SERVICOS LTDA com base nos subitens 8.3 e 8.4.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

10/06/2021
13:16:28

Convocado para envio de anexo o fornecedor M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, CNPJ/CPF:
42.563.692/0001-26.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

10/06/2021
15:06:25

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, CNPJ/CPF:
42.563.692/0001-26.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

10/06/2021
16:38:08

Convocado para envio de anexo o fornecedor M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, CNPJ/CPF:
42.563.692/0001-26.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

10/06/2021
17:06:43

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, CNPJ/CPF:
42.563.692/0001-26.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

10/06/2021
17:22:51

Convocado para envio de anexo o fornecedor M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, CNPJ/CPF:
42.563.692/0001-26.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

10/06/2021
17:30:38

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, CNPJ/CPF:
42.563.692/0001-26.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

11/06/2021
14:17:17

Convocado para envio de anexo o fornecedor M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, CNPJ/CPF:
42.563.692/0001-26.

Recusa de
proposta

11/06/2021
14:28:03

Recusa da proposta. Fornecedor: SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI, CNPJ/CPF:
03.709.379/0001-00, pelo melhor lance de R$ 748.800,0000. Motivo: A empresa SUCESSO PRESTACAO DE
SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI solicitou via e-mail a desclassificação de sua proposta. Assim, diante de
sua manifestação, a proposta foi desclassificada, ciente a empresa que se sujeitará às penalidades previstas
em lei e no edital

Recusa de
proposta

11/06/2021
14:29:45

Recusa da proposta. Fornecedor: MORNING STAR TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA, CNPJ/CPF:
19.980.075/0001-04, pelo melhor lance de R$ 748.900,0000. Motivo: Considerando o não envio dos anexos
solicitados referentes à proposta comercial exigida no edital, fica a proposta da empresa MORNING STAR
TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA. desclassificada, nos termos do subitem 8.2.4 do ato convocatório.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

11/06/2021
14:31:42

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, CNPJ/CPF:
42.563.692/0001-26.

Desempate -
Retorno do
julgamento

11/06/2021
15:15:59 Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.

Desempate -
Início do
desempate

11/06/2021
15:15:59 Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.

Desempate -
Tempo do
lance
expirado

11/06/2021
15:21:00

O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 15:20:59 de 11/06/2021. O tempo expirou e o lance não
foi enviado pelo fornecedor G PEREIRA TERCEIRIZACAO E SERVICOS DE CONSERVACAO, CPF/CNPJ:
31.530.886/0001-09.

Encerramento 11/06/2021
15:21:00 Item encerrado.

Aceite de
proposta

11/06/2021
15:25:10

Aceite individual da proposta. Fornecedor: M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, CNPJ/CPF: 42.563.692/0001-
26, pelo melhor lance de R$ 749.900,0000.

Negociação
de valor

11/06/2021
15:26:03

Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, CNPJ/CPF:
42.563.692/0001-26, pelo melhor lance de R$ 749.900,0000 e com valor negociado a R$ 749.899,7000.
Motivo: Valor que consta na proposta comercial considerando os arredondamentos.

Habilitação de
fornecedor

11/06/2021
15:29:16

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A - CNPJ/CPF:
42.563.692/0001-26

Registro de
intenção de
recurso

11/06/2021
15:31:16

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF:
85240869000166. Motivo: Prezados Senhores, Conforme direito advindo do Art. 44 Decreto 10.024/2019 e
Art.4º, XVIII, Lei 10.520/02, e, em respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório, manifestamo

Aceite de
intenção de
recurso

11/06/2021
15:55:07

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
85240869000166. Motivo: Nos termos do item 11 do Edital, fica aceita a intenção de recurso acima. Ressalto
que, consoante o subitem 11.3 do Edital, será concedido, à licitante que manifestar a intenção de interpor
recurso, o prazo de 3 (três) dias úteis, iniciados no dia útil subsequente, para apresentação das razões do
recurso.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

85.240.869/0001-66 11/06/2021 15:31 11/06/2021 15:55 Aceito
Motivo Intenção:Prezados Senhores, Conforme direito advindo do Art. 44 Decreto 10.024/2019 e Art.4º, XVIII,
Lei 10.520/02, e, em respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório, manifestamos intenção de recurso
contra a nossa desclassificação e contra o aceite da habilitação da empresa MI Montreal Informática S/A, uma vez
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que entendemos que a empresa não atende às condições de habilitação e de proposta. As razões serão
consubstanciadas em recurso próprio. Pedimos e aguardamos deferimento.
Motivo Aceite ou Recusa:Nos termos do item 11 do Edital, fica aceita a intenção de recurso acima. Ressalto que,
consoante o subitem 11.3 do Edital, será concedido, à licitante que manifestar a intenção de interpor recurso, o
prazo de 3 (três) dias úteis, iniciados no dia útil subsequente, para apresentação das razões do recurso.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 01/06/2021
09:00:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de
propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20
itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será

entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 01/06/2021

09:30:01
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.

Mantenham-se conectados.
Sistema 01/06/2021

09:30:01
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 01/06/2021
10:09:09

O item 1 está encerrado.

Pregoeiro 01/06/2021
11:32:26

Prezados licitantes, o sistema comprasnet fez a abertura automática da disputa (fase de
lances) às 09:30 de hoje. Às 10:09, o sistema encerrou a disputa automaticamente. Informo

que retornaremos às 13:00 do dia de hoje (01/06/2021) para darmos continuidade aos demais
trabalhos desse certame. Pela atenção, agradeço enormemente!

Sistema 01/06/2021
12:56:23

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade
"Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 01/06/2021
13:00:59

Prezadas licitantes, boa tarde!

Pregoeiro 01/06/2021
13:03:59

Vamos dar continuidade aos trabalhos do Pregão nº 19/2021

Pregoeiro 01/06/2021
13:08:30

Para IAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Considerando que essa empresa ofereceu o menor
lance para o Lote Único (Item 01), solicitamos, a título de negociação, a redução do valor

oferecido. Qual é o desconto negociável para o Lote? Ressaltamos que a CMBH cumpre fiel e
tempestivamente suas obrigações contratuais, especialmente quanto aos prazos de pagamento.

Portanto, é uma boa contratação.
Pregoeiro 01/06/2021

13:20:32
Para IAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Irei aguardar a manifestação da empresa até as

13:38
Pregoeiro 01/06/2021

13:23:28
Para IAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - No aguardo

20.735.983/0001-
11

01/06/2021
13:24:20

boa tarde

Pregoeiro 01/06/2021
13:26:30

Para IAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Considerando que essa empresa ofereceu o menor
lance para o Lote Único (Item 01), solicitamos, a título de negociação, a redução do valor

oferecido. Qual é o desconto negociável para o Lote? Ressaltamos que a CMBH cumpre fiel e
tempestivamente suas obrigações contratuais, especialmente quanto aos prazos de pagamento.

Portanto, é uma boa contratação.
Pregoeiro 01/06/2021

13:36:09
Para IAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Prezada licitante, o chat caiu por alguns minutos e

por essa razão pode ter havido dificuldade em responder a mensagem anterior. Sigo no
aguardo da resposta para a negociação proposta.

Pregoeiro 01/06/2021
13:39:27

Para IAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Nota-se que a empresa anexou ao sistema
comprasnet a proposta inicial sem lançar os valores correspondentes aos encargos sociais,

contratuais e tributários, e sem o valor correspondente à administração. Saliento que o valor de
R$ 600.000,00 proposto já deve contemplar todos esses custos, não podendo a proposta final

da empresa somar valor total anual maior
Pregoeiro 01/06/2021

13:40:00
Para IAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Assim, aproveito o ensejo para perguntar: a

empresa confirma a exequibilidade da sua proposta?
Pregoeiro 01/06/2021

13:46:01
Para IAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Prezada licitante, aguardarei o retorno das

respostas até as 14:05 horas.
Pregoeiro 01/06/2021

13:58:32
Para IAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Prezada licitante, o chat encontra-se aberto para a

empresa responder as mensagens
Pregoeiro 01/06/2021

14:05:02
Para IAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Prezada licitante, conforme dito anteriormente,

nota-se que a empresa anexou ao sistema comprasnet a proposta inicial sem lançar os valores
correspondentes aos encargos sociais, contratuais e tributários, e sem o valor correspondente à
administração. Ademais, não há correspondência entre o valor digitado no sistema para fins de

proposta e a proposta anexada
Pregoeiro 01/06/2021

14:07:02
Para IAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Reputa-se, assim, a inexequibilidade da proposta.

Pregoeiro 01/06/2021
14:07:49

Para IAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Ademais, com base no princípio da eficiência,
registra-se que a pregoeira analisou os documentos da habilitação da empresa e verificou que o
seu objeto social não contempla o objeto da presente licitação, indo de encontro, assim, com a

regra do subitem 9.1.1.1 do edital.
Pregoeiro 01/06/2021

14:09:04
Para IAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Assim, considerando que a proposta anexada pela

empresa não contemplou os gastos de encargos sociais, contratuais, tributários e valores de
administração, reproduzindo tão somente os valores que conforme edital, não poderiam ser

modificados, resta verificada a inexequibilidade do valor da proposta nexada, pelo que esta não
pode ser aceita.
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Pregoeiro 01/06/2021
14:16:25

Pelas razões mencionadas, com base nos subitens 8.3. e 8.4 do Edital, fica desclassificada a
proposta da empresa IAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.

Pregoeiro 01/06/2021
14:21:36

Passaremos à convocação da segunda classificada, com base no subitem 8.11 do Edital

Pregoeiro 01/06/2021
14:22:35

Para CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - Considerando que essa empresa ofereceu o
segundo menor lance para o Lote Único (Item 01), solicitamos, a título de negociação, a
redução do valor oferecido. Qual é o desconto negociável para o Lote? Ressaltamos que a

CMBH cumpre fiel e tempestivamente suas obrigações contratuais, especialmente quanto aos
prazos de pagamento. Portanto, é uma boa contratação.

94.823.408/0001-
07

01/06/2021
14:23:42

Boa tarde!

94.823.408/0001-
07

01/06/2021
14:24:22

Acreditamos que para cumprir com as exigências do edital, chegamos ao nosso melhor lance.

Pregoeiro 01/06/2021
14:30:59

Para CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - A empresa confirma a exequibilidade da sua
proposta no valor total anual de R$ 695.917,40 para o Lote Único? Lembro que, conforme

edital, os valores ofertados pela licitante em sua proposta comercial já devem incluir todos os
encargos e custos diretos e indiretos necessários à completa e perfeita execução do serviço e,

de acordo com o subitem 5.7 do Edital,
Pregoeiro 01/06/2021

14:31:04
Para CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - além dos preços ofertados pelas licitantes em

suas propostas comerciais, nada mais poderá ser cobrado da CMBH, a qualquer título e a
qualquer momento, para a perfeita e completa execução do objeto” do pregão.

Pregoeiro 01/06/2021
14:31:30

Para CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - Assim, pergunto: empresa confirma a
exequibilidade do valor proposto?

94.823.408/0001-
07

01/06/2021
14:32:08

Estão todos os encargos no nosso lance. Estamos cientes.

94.823.408/0001-
07

01/06/2021
14:33:06

Confirmamos a exequibilidade.

Pregoeiro 01/06/2021
14:36:30

Para CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - Em que pese a negociação proposta pela
pregoeira não ter logrado êxito, fica aceito o valor total anual de R$ 695.917,40 para o item 01

(Lote único), conforme o último lance apresentado pela empresa, por estar o mesmo
compatível com o valor máximo registrado nos autos.

Pregoeiro 01/06/2021
14:37:56

Para CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - Considerando que a proposta inicial anexada
pela empresa não destrinchou os valores correspondentes aos salários, encargos contratuais,
sociais e tributários; vale-transporte, auxílio alimentação e valores de administração, solicito
que a proposta final ajustada a ser anexada siga o Modelo de Proposta Comercial anexado ao

Edital.
Pregoeiro 01/06/2021

14:38:35
Para CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - Será feita agora a convocação para anexação

ao sistema da proposta comercial final ajustada, nos termos do edital.
94.823.408/0001-

07
01/06/2021
14:39:12

Certo, senhora pregoeira, faremos conforme solicitado.

Sistema 01/06/2021
14:39:14

Senhor fornecedor CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 94.823.408/0001-07,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 01/06/2021
14:40:10

Para CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - Para o item 01 (Lote único), favor anexar ao
sistema a proposta comercial ajustada, conforme Anexo “Modelo para Apresentação da

Proposta Comercial” do edital, observando-se o valor do menor lance da empresa.
Pregoeiro 01/06/2021

14:40:47
Para CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - O prazo para envio dos anexos solicitados será

encerrado às 16:40h. A critério do pregoeiro, poderá haver uma única prorrogação desse
prazo, desde que haja pedido motivado dentro do prazo inicialmente concedido, através do e-

mail cpl@cmbh.mg.gov.br.
Pregoeiro 01/06/2021

14:41:25
Esclarecemos que os documentos anexados ao sistema somente serão considerados válidos

nos termos do edital após manifestação formal do pregoeiro via chat. Portanto, solicitamos aos
licitantes que acompanhem o andamento da sessão, para eventuais ajustes e esclarecimentos

que se fizerem necessários.
Pregoeiro 01/06/2021

14:57:21
Enquanto aguardamos o envio do anexo da empresa CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA

LTDA., cabe fazer alguns esclarecimentos acerca da desclassificação da proposta da empresa
IAN TRANSPORTE E SERVICOS LTDA.: a proposta inicial anexada ao sistema por essa última

trazia valor menor que R$ 600.000,00, que foi o valor por ela digitado no sistema
Pregoeiro 01/06/2021

15:01:33
Ao analisar a proposta inicial anexada pela empresa IAN TRANSPORTE E SERVICOS LTDA.,
notou-se que a empresa havia apenas repetido os valores totais elencados no Modelo de
Proposta Comercial anexado ao Edital, somando um valor total anual para o Lote de R$

503.944,20.
Pregoeiro 01/06/2021

15:07:03
A proposta inicial anexada pela IAN TRANSPORTE E SERVICOS LTDA. desconsiderou os valores

dos encargos sociais, contratuais e tributários, e dos valores de administração, pelo que a
proposta é inexequível. Permitir que nova proposta comercial fosse anexada de forma a

apontar os valores acima pontuados seria aceitar a majoração do valor proposto inicialmente
Pregoeiro 01/06/2021

15:16:32
Por essa razão, a proposta da empresa IAN TRANSPORTE E SERVICOS LTDA. foi

desclassificada, com fulcro nos subitens 5.5, 5.7, 8.3 e 8.4. do Edital.
Pregoeiro 01/06/2021

15:22:33
No que concerne ao fato de a proposta inicial anexada pela empresa CTZ CONSULTORIA E

INFORMÁTICA LTDA. não seguir o Modelo de Apresentação de Proposta Comercial, tem-se que
esse, por si só, não é motivo para desclassificação da proposta.

Pregoeiro 01/06/2021
15:24:45

Conforme informação fornecida por esta pregoeira em pedido de esclarecimento, caso a
licitante apresente proposta em modelo distinto a pregoeira poderá, em diligência e

objetivando tornar os termos da proposta compatíveis com as exigências do instrumento
convocatório e da minuta do contrato, solicitar a adaptação dessa conforme o modelo anexo ao

Edital
Pregoeiro 01/06/2021

15:27:07
Por esse motivo, uma vez que a empresa confirmou a exequibilidade do valor proposto,

afirmando que esse contempla todas as parcelas elencadas no Modelo de Proposta Comercial
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anexado ao Edital, convocou-se anexo para envio da proposta final ajustada, a qual, consoante
mensagem da pregoeira, deve seguir o modelo acima mencionado destrinchando as parcelas

Pregoeiro 01/06/2021
15:27:26

para fins de julgamento da proposta

Pregoeiro 01/06/2021
15:51:08

Recordo que o prazo para envio dos anexos solicitados à empresa CTZ CONSULTORIA E
INFORMATICA LTDA. será encerrado às 16:40h. A critério do pregoeiro, poderá haver uma

única prorrogação desse prazo, desde que haja pedido motivado dentro do prazo inicialmente
concedido, através do e-mail cpl@cmbh.mg.gov.br.

Pregoeiro 01/06/2021
16:23:49

Prezados licitantes, informo que recebemos pedido de prorrogação da empresa CTZ
CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. para envio do anexo da proposta comercial final ajustada

Pregoeiro 01/06/2021
16:24:24

Prezados licitantes, informo que recebemos por e-mail pedido de prorrogação da empresa CTZ
CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. para envio do anexo da proposta comercial final ajustada

Pregoeiro 01/06/2021
16:25:07

Assim, fica concedida a prorrogação solicitada até as 18:00 horas do dia de hoje 01/06/2021.

Sistema 01/06/2021
17:39:25

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
94.823.408/0001-07, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 01/06/2021
17:56:06

Para CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - Prezada licitante, estamos analisando a
proposta anexada

94.823.408/0001-
07

01/06/2021
17:57:54

Ok.

Pregoeiro 01/06/2021
17:58:49

Para CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - De início, chamo a atenção para os
percentuais dos encargos sociais e tributários. Lembro que, conforme o Art. 17, XII da LC

123/2006:“Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte: XII - que realize cessão ou locação de mão-de-

obra”
Pregoeiro 01/06/2021

17:59:58
Para CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - Consoante consta no Anexo Modelo de

Proposta Comercial, a indicação de um percentual inferior ao exigível não implica a
desobrigação da contratada pagar os encargos tributários tal como constam de lei.

Pregoeiro 01/06/2021
18:01:20

Para CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - O valor correspondente ao que tiver sido
desconsiderado ou considerado apenas parcialmente nas quadrículas correspondentes aos

valores mensais referentes aos encargos tributários e sociais (do modelo de proposta
comercial) deverão ser considerados como encargos contratuais.

Pregoeiro 01/06/2021
18:02:22

Para CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - Ainda, ressalto que os valores ofertados pela
licitante em sua proposta comercial já devem incluir todos os encargos e custos diretos e

indiretos necessários à completa e perfeita execução do serviço e, de acordo com o subitem 5.7
do Edital, além dos preços ofertados pelas licitantes em suas propostas comerciais, nada mais

poderá ser cobrado da CMBH
Pregoeiro 01/06/2021

18:04:01
Para CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - Por essa razão, e considerando que os

percentuais fixados na proposta comercial não exime a empresa de pagar os encargos sociais e
tributários tal como consta nas normas pertinentes, bem como que não poderá ser cobrado da
CMBH nada além do valor ofertado, volto a perguntar: a empresa confirma a exequibilidade da

sua proposta?
94.823.408/0001-

07
01/06/2021
18:07:23

Sim. A empresa se utilizará da desoneração da Folha, em conformidade com a Legislação
Vigente, utilizando os salários apresentados como estimativa na Planilha de Custos e Formação

da Preços, bem como os benefícios estipulados.
Pregoeiro 01/06/2021

18:12:37
Para CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - A empresa também está ciente de que os

valores correspondente ao vale-transporte e auxílio alimentação são meramente estimativos, e
que o valor a ser efetivamente pago pela CMBH variará em função do real consumo, conforme

Termo de Referência anexado no Edital?
94.823.408/0001-

07
01/06/2021
18:14:34

Sim.

Pregoeiro 01/06/2021
18:18:31

Para CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - Confirmada a exequibilidade e anexada a
proposta comercial ajustada, passaremos à análise dos documentos de habilitação

Pregoeiro 01/06/2021
18:19:39

Prezados licitantes, considerando o transcurso da hora, faço uma pausa na sessão virtual.
Retornaremos amanhã (02/06/2021), às 09:00, para darmos continuidade aos trabalhos do

presente processo licitatório.
Pregoeiro 01/06/2021

18:20:27
Assim, fica pausada a sessão. Retornaremos no dia 02/06/2021 (amanhã), às 09:00 horas.

Pela atenção de todos, agradeço enormemente!
Pregoeiro 02/06/2021

09:23:38
Prezadas licitantes, bom dia!

Pregoeiro 02/06/2021
09:24:44

Peço perdão pelo atraso. Tivemos problemas com a conexão com o sistema comprasnet.

Pregoeiro 02/06/2021
09:26:09

Dando continuidade aos trabalhos do presente certame, informo que estamos dando
andamento a diligências junto a outros setores da CMBH para aferir a exequibilidade da

proposta apresentada pela empresa CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA., bem como para
avaliar os documentos de habilitação apresentados pela empresa

Pregoeiro 02/06/2021
09:29:06

Também, informo que recebemos e-mails de outras licitantes durante a sessão virtual, os quais
aqui colacionarei com as respectivas respostas.

Pregoeiro 02/06/2021
09:31:34

Todavia, antes de tudo, gostaria mais uma vez de fazer questionamentos à empresa CTZ
CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. para fins de aferir a exequibilidade da sua proposta.

Ressalto que a avaliação da exequibilidade da proposta é fundamental para o interesse público,
pois temos que ter certeza de que o contrato será executado conforme especificações do TR

Pregoeiro 02/06/2021
09:35:36

Para CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - Prezada licitante, conforme o subitem 6.6.4 do
TR, cabe à contratada providenciar, exclusivamente às suas expensas, a imediata cobertura do

posto ocupado pelo profissional ausente, seja em caso de falta, ausência legal, férias ou
qualquer eventualidade, sem quaisquer ônus adicionais para a CMBH.
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Pregoeiro 02/06/2021
09:36:56

Para CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - Pergunto-lhe: a empresa está ciente dessa
cláusula, e confirma que é possível executar o contrato pelo valor proposto? É exequível a

proposta?
94.823.408/0001-

07
02/06/2021
09:38:31

Bom dia.

94.823.408/0001-
07

02/06/2021
09:47:04

Prezada pregoeira, pode nos dar 30 min para responder?

94.823.408/0001-
07

02/06/2021
09:47:27

Veremos novamente a planilha que fizemos, e responderemos.

94.823.408/0001-
07

02/06/2021
09:47:41

Se assim permitir.

Pregoeiro 02/06/2021
09:55:28

Para CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - Fica concedido o prazo de 30 minutos para
que a empresa possa fazer a análise. Lembro que a não execução do contrato administrativo

gera sanções para a empresa, além de prejudicar o interesse público em demasia.
94.823.408/0001-

07
02/06/2021
10:19:50

Prezados, enviamos e-mail para o órgão. A planilha enviada contem erro. Desta forma,
estamos enviando, por e-mail a planilha correta. Cabe salientar que a empresa se utilizará da

desoneração da Folha, em conformidade com a Legislação Vigente, utilizando os salários
apresentados como estimativa na Planilha de Custos e Formação da Preços, bem como os

benefício
94.823.408/0001-

07
02/06/2021
10:20:41

estipulados na CCT apresentada. Importante também mencionar que os encargos são de
46,27%, necessário o profissional ausente. Fomos induzidos a erro por conta de que a Planilha

Apresentada estava com valores fixados, sem que pudessemos mexer, o que gerou o erro.
Desta forma, mantemos o valor final de R$ 695.714,40 que é o valor apresentado anualmente

para a
94.823.408/0001-

07
02/06/2021
10:22:28

correta execução do contrato, enviando por e-mail a planilha que apresentamos orginalmente,
com os índices e valores corretos. Como podemos comprovar na nossa planilha que está em

anexo.
Pregoeiro 02/06/2021

10:28:11
Prezados licitantes, peço uns instantes para analisar a alegação da empresa CTZ CONSULTORIA

E INFORMATICA LTDA. frente às regras editalícias e legais.
Pregoeiro 02/06/2021

10:37:51
O subitem 5.4. do Edital diz que: na proposta comercial ajustada a ser anexada ao sistema
será permitida a readequação dos preços, a critério da licitante, desde que todos os preços

sejam menores ou iguais aos preços finais ofertados na fase de e na etapa de negociação, bem
como aos preços médios constantes dos autos sob pena de sua não aceitação pelo pregoe

Pregoeiro 02/06/2021
10:37:58

bem como aos preços médios constantes dos autos sob pena de sua não aceitação pelo
pregoeiro

Pregoeiro 02/06/2021
10:39:30

Ainda, o subitem 8.1.3.2.2 diz que: O(A) PREGOEIRO(A) poderá fixar prazo para o reenvio do
anexo contendo a planilha de composição de preços quando o valor global ofertado for
aceitável, mas os valores unitários que o compõem necessitarem de ajustes aos preços

estimados pela CMBH.
Pregoeiro 02/06/2021

10:45:06
Destaca-se, ainda, precedente do Tribunal de Contas da União proferido no Acórdão 898/2019:

"não se verifica afronta ao princípio da isonomia e da impessoalidade no aceite da proposta
corrigida apenas em sua composição interna, ainda que com balanceamentos a maior e a

menor dos preços unitários inicialmente apresentados"
Pregoeiro 02/06/2021

10:47:59
Com base no precedente e nas regras editalícias mencionadas, passo a convocar a empresa
CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. para apresentação da proposta corrigida, frisando
que essa deve ser apresentada conforme Modelo de Proposta Comercial anexado ao Edital,

para fins de avaliação da CMBH
Pregoeiro 02/06/2021

10:54:19
Ainda, friso que o valor total anual do Lote Único não pode ser superior a R$ 695.714,23, que

foi o valor total anual da proposta final ajustada fornecida.
Pregoeiro 02/06/2021

10:55:37
Friso, ainda, que a proposta corrigida deve ser anexada ao comprasnet, com base no subitem

8.2.3 do Edital, que fixa que "a proposta comercial e seus eventuais anexos, bem como os
documentos de habilitação, deverão ser remetidos exclusivamente por meio eletrônico, pelo

sistema adotado para a realização do Pregão"
Pregoeiro 02/06/2021

10:57:20
Ainda, para fins formais, solicito que a empresa encaminhe a proposta com assinatura digital
ou manual do responsável, não sendo necessário que essa seja juntada em formato excel.

Pregoeiro 02/06/2021
10:59:07

Concederei o prazo de 40 minutos para a juntada do anexo convocado

Sistema 02/06/2021
10:59:42

Senhor fornecedor CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 94.823.408/0001-07,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 02/06/2021
11:00:23

Para CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - O prazo para envio dos anexos solicitados será
encerrado às 11:39 h.

94.823.408/0001-
07

02/06/2021
11:37:26

peço 5 min a mais para enviar no sistema por favor

94.823.408/0001-
07

02/06/2021
11:37:38

por causa do tempo de download

Sistema 02/06/2021
11:38:28

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
94.823.408/0001-07, enviou o anexo para o ítem 1.

94.823.408/0001-
07

02/06/2021
11:38:44

não foi necessário.

Pregoeiro 02/06/2021
11:39:12

Para CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - Anexada a proposta adaptada, iremos analisar
a sua exequibilidade e conformidade com as regras do Edital

94.823.408/0001-
07

02/06/2021
11:40:04

certo.

Pregoeiro 02/06/2021
11:41:34

Prezados licitantes, considerando que será necessário realizar diligências junto a outros setores
da CMBH, faço uma pausa na sessão virtual. Fica marcado retorno às 14:30 horas do dia de
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hoje 01/06/2021, momento no qual prestarei esclarecimento para os emails enviados durante a
sessão e comunicarei a conclusão das diligências, caso já tenham sido concluídas

Pregoeiro 02/06/2021
11:42:00

Assim, fica pausada a presente sessão. Retornaremos às 14:30 do dia de hoje 02/06/2021.

Pregoeiro 02/06/2021
11:42:22

Reforço: retornaremos às 14:30 do dia de hoje, 02/06/2021.

Pregoeiro 02/06/2021
11:42:32

Pela atenção, agradeço enormemente.

Pregoeiro 02/06/2021
14:30:40

Prezadas licitantes, retornando os trabalhos da presente licitação, passo a falar sobre a análise
da proposta ajustada anexada pela empresa CTZ CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.

Pregoeiro 02/06/2021
14:31:19

Analisando a proposta anexada pela empresa, vê-se que essa totaliza R$ 834.438,42, valor
superior a R$ 695.714,23, que foi o valor da proposta final ajustada pela empresa e, conforme

suscitado pela licitante, seria meramente ajustada.
Pregoeiro 02/06/2021

14:32:49
Em nota juntada pela empresa ao zip anexado, vê-se que a licitante fala que “no orçamento

apresentado pela empresa consideramos os valores efetivamente dispendidos, considerando a
média de 21 dias úteis e o valor facial de 43,15, bem como o valor de VT”.

Pregoeiro 02/06/2021
14:33:10

Todavia, aceitar a proposta comercial com base nos argumentos acima pontuados vai de
encontro às regras editalícias que vedam a modificação das parcelas referentes a salários, Vale

transporte e auxílio alimentação nas propostas a serem apresentadas pela empresa.
Pregoeiro 02/06/2021

14:33:27
Aceitar a proposta da empresa nesses termos viola o critério objetivo de julgamento fixado

para todas as licitantes do Pregão Eletrônico nº 19/2021.
Pregoeiro 02/06/2021

14:33:45
Conforme relatado pela empresa, “os encargos são de 46,27%, necessário o profissional

ausente”. E, conforme consta da proposta ajustada anexada em conformidade com o Modelo de
Proposta Comercial,

Pregoeiro 02/06/2021
14:33:59

a oferta com o percentual de encargos acima mencionado implica o valor total anual de R$
834.438,42 para o Lote Único, o qual, conforme acima exposto, não poderá ser aceito para a

empresa CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.
Pregoeiro 02/06/2021

14:34:17
Assim, fica desclassificada a proposta da empresa CTZ CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.,

com base nos subitens 5.4 e 8.3 do Edital.
Pregoeiro 02/06/2021

14:38:49
Para ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - Considerando que essa empresa ofereceu

o terceiro menor lance para o Lote Único (Item 01), solicitamos, a título de negociação, a
redução do valor oferecido. Qual é o desconto negociável para o Lote? Ressaltamos que a

CMBH cumpre fiel e tempestivamente suas obrigações contratuais, especialmente quanto aos
prazos de pagamento. Portanto, é uma boa contratação.

85.240.869/0001-
66

02/06/2021
14:42:17

Sr. Pregoeiro, infelizmente chegamos ao nosso preço mínimo. Diante disso, não conseguimos
reduzir o valor.

Pregoeiro 02/06/2021
14:46:49

Para ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - A empresa confirma a exequibilidade da
sua proposta no valor total anual de R$ 698.000,00 para o Lote Único? Lembro que, conforme
edital, os valores ofertados pela licitante em sua proposta comercial já devem incluir todos os
encargos e custos diretos e indiretos necessários à completa e perfeita execução do serviço e,

Pregoeiro 02/06/2021
14:47:00

Para ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - de acordo com o subitem 5.7 do Edital,
além dos preços ofertados pelas licitantes em suas propostas comerciais, nada mais poderá ser

cobrado da CMBH, a qualquer título e a qualquer momento, para a perfeita e completa
execução do objeto” do pregão.

Pregoeiro 02/06/2021
14:47:16

Para ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - Assim, pergunto-lhe: a empresa
confirma que a proposta é exequível?

85.240.869/0001-
66

02/06/2021
14:51:16

Sim, nossa proposta é exequível.

Pregoeiro 02/06/2021
14:54:30

Para ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - Em que pese a negociação proposta pela
pregoeira não ter logrado êxito, fica aceito o valor total anual de R$ 698.000,00 para o item 01

(Lote único), conforme o último lance apresentado pela empresa, por estar o mesmo
compatível com o valor máximo registrado nos autos.

Pregoeiro 02/06/2021
14:54:40

Para ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - Será feita agora a convocação para
anexação ao sistema da proposta comercial final ajustada, nos termos do edital.

Sistema 02/06/2021
14:55:15

Senhor fornecedor ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
85.240.869/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 02/06/2021
14:55:58

Para ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - Para o item 01 (Lote único), favor anexar
ao sistema a proposta comercial ajustada, conforme Anexo “Modelo para Apresentação da

Proposta Comercial” do edital, observando-se o valor do menor lance da empresa.
Pregoeiro 02/06/2021

14:56:14
Para ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - O prazo para envio dos anexos
solicitados será encerrado às 16:55h. A critério do pregoeiro, poderá haver uma única

prorrogação desse prazo, desde que haja pedido motivado dentro do prazo inicialmente
concedido, através do e-mail cpl@cmbh.mg.gov.br.

Pregoeiro 02/06/2021
14:57:09

Esclarecemos que os documentos anexados ao sistema somente serão considerados válidos
nos termos do edital após manifestação formal do pregoeiro via chat. Portanto, solicitamos aos
licitantes que acompanhem o andamento da sessão, para eventuais ajustes e esclarecimentos

que se fizerem necessários.
Pregoeiro 02/06/2021

16:21:44
Para ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - Senhor licitante, reforço que o prazo
para envio dos anexos solicitados será encerrado às 16:55h. A critério do pregoeiro, poderá
haver uma única prorrogação desse prazo, desde que haja pedido motivado dentro do prazo

inicialmente concedido, através do e-mail cpl@cmbh.mg.gov.br.
Sistema 02/06/2021

16:28:35
Senhor Pregoeiro, o fornecedor ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:

85.240.869/0001-66, enviou o anexo para o ítem 1.
85.240.869/0001-

66
02/06/2021
16:29:22

Sr. Pregoeiro, anexamos a planilha e carta proposta para sua análise.

Pregoeiro 02/06/2021 Obrigada!
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17:18:00
Pregoeiro 02/06/2021

17:20:48
Prezados licitantes, considerando que será necessário analisar a proposta e os documentos de

habilitação, faço uma pausa na sessão virtual. Fica marcado o retorno às 10 horas do dia
07/06/2021 (segunda-feira).

Pregoeiro 02/06/2021
17:21:45

Agradeço a participação de todos! Boa noite!

Pregoeiro 07/06/2021
10:00:25

Prezados licitantes, bom dia!

Pregoeiro 07/06/2021
10:00:44

Vamos retomar os trabalhos do PE nº 19/2021

Pregoeiro 07/06/2021
10:01:26

A respeito da proposta da empresa ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, faz-se os
apontamentos abaixo:

Pregoeiro 07/06/2021
10:02:06

Analisando a proposta final apresentada pela empresa conforme Modelo de Proposta Comercial
anexado ao Edital, a qual se encontra nas planilhas “Proposta – Item 1” e “Proposta – Item 2”

do arquivo excel anexado, nota-se que a empresa modificou e suprimiu valores de parcelas
que, conforme Edital,não poderiam ter sido alterados pelas empresas nas suas propostas

Pregoeiro 07/06/2021
10:02:20

Para fins de registro, pontua-se: o valor mensal de R$ 6.529,95 de vale-alimentação para o
item 01 foi reduzido para R$ 4.157,55; o valor mensal de R$ 5.940,00 de vale transporte para

o item 01 foi suprimido para R$ 0,00;
Pregoeiro 07/06/2021

10:02:33
o valor mensal de R$ 1.100,00 de vale transporte para o item 02 foi reduzido para R$ 13,08; o
valor mensal de R$ 1.243,80 de vale-alimentação para o item 02 foi reduzido para R$ 948,86.

Pregoeiro 07/06/2021
10:02:51

Vê-se, assim, que a proposta da empresa ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA foi
elaborada em desrespeito à regra do Termo de Referência que estabelece que “os valores

relativos a vale-transporte e a auxílio/ticket/vale-alimentação/refeição indicados
Pregoeiro 07/06/2021

10:03:00
no modelo de proposta comercial são meramente estimativos e não deverão ser alterados pelas

licitantes em suas propostas comerciais”
Pregoeiro 07/06/2021

10:03:15
Por essa razão, fica desclassificada a proposta a empresa ILHA SERVICE TECNOLOGIA E

SERVICOS LTDA com base nos subitens 8.3 e 8.4.
Pregoeiro 07/06/2021

10:03:45
Aproveito o ensejo para lembrar a todas as licitantes sobre a importância de apresentar a
proposta comercial ajustada conforme o Modelo de Proposta Comercial anexado ao Edital.

Pregoeiro 07/06/2021
10:03:55

Conforme consta no modelo, e consoante decorre das regras do subitem 6.10. do Termo de
Referência, os valores referentes a vale transporte, vale-alimentação e os salários não poderão

ser alterados.
Pregoeiro 07/06/2021

10:04:14
Para SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI - Considerando que essa
empresa ofereceu o quarto menor lance para o Lote Único (Item 01), solicitamos, a título de

negociação, a redução do valor oferecido. Qual é o desconto negociável para o Lote?
Ressaltamos que a CMBH cumpre fiel e tempestivamente suas obrigações contratuais,

especialmente quanto aos prazos de pagamento. Portanto, é uma boa contratação.
03.709.379/0001-

00
07/06/2021
10:14:35

Bom dia....Prezados, infelizmente não temos condições de reduzir o valor ofertado.

Pregoeiro 07/06/2021
10:15:46

Para SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI - A empresa confirma a
exequibilidade da sua proposta no valor total anual de R$ 748.800,00 para o Lote Único?

Lembro que, conforme edital, os valores ofertados pela licitante em sua proposta comercial já
devem incluir todos os encargos e custos diretos e indiretos necessários à completa e perfeita

execução do serviço e,
Pregoeiro 07/06/2021

10:15:55
Para SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI - de acordo com o subitem
5.7 do Edital, além dos preços ofertados pelas licitantes em suas propostas comerciais, nada
mais poderá ser cobrado da CMBH, a qualquer título e a qualquer momento, para a perfeita e

completa execução do objeto” do pregão.
Pregoeiro 07/06/2021

10:18:08
Para SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI - Com base no princípio da

eficácia e com o intuito de agilizar os trabalhos do presente certame, comunico que, analisando
os documentos de habilitação juntados pela empresa, vimos que a empresa não juntou ao

sistema Atestado de Capacidade Técnica requerido no instrumento convocatório.
03.709.379/0001-

00
07/06/2021
10:18:09

Sim, confirmamos a exequibilidade de nossa proposta.

Pregoeiro 07/06/2021
10:18:52

Para SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI - Nesse contexto, pontua-se
o entendimento do Tribunal de Contas da União prolatado no Acórdão n. 1211/2021-P, o qual

estabelece que “o pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou
habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas,

dos documentos e sua validade jurídica,
Pregoeiro 07/06/2021

10:19:05
Para SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI - mediante decisão

fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII,
alínea “h”; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de
novo documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de

Licitações (Lei 14.133/2021), 
Pregoeiro 07/06/2021

10:19:16
Para SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI - NÃO ALCANÇA documento
ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta,

que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por
equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro.

Pregoeiro 07/06/2021
10:19:33

Para SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI - Com base no precedente
destacado, será permitido que a empresa anexe ao sistema, NO MESMO PRAZO DE

CONVOCAÇÃO DE ANEXO DA PROPOSTA FINAL AJUSTADA, Atestado de Capacidade Técnica
que comprove o atendimento pela empresa do critério de habilitação de “a alocação de no

mínimo 5 (cinco) profissionais pelo período mínimo de 6 (seis) meses contínuos”
Pregoeiro 07/06/2021

10:19:42
Para SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI - na data da abertura da

sessão pública (data limite para apresentação das propostas).
Pregoeiro 07/06/2021 Para SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI - Todavia, visando a
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10:19:52 celeridade do feito, solicita-se que a empresa comunique desde já eventual impossibilidade de
apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, o que, ainda que gere a inabilitação da
empresa por não cumprir requisitos do Edital, evitará que a empresa seja sancionada nos

termos do subitem 18.1, c do instrumento convocatório.
Pregoeiro 07/06/2021

10:20:22
Para SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI - Será feita agora a

convocação para anexação ao sistema da proposta comercial final ajustada, nos termos do
edital.

Pregoeiro 07/06/2021
10:20:35

Para SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI - Em que pese a negociação
proposta pela pregoeira não ter logrado êxito, fica aceito o valor total anual de R$ 748.800,00
para o item 01 (Lote único), conforme o último lance apresentado pela empresa, por estar o

mesmo compatível com o valor máximo registrado nos autos.
Pregoeiro 07/06/2021

10:20:46
Para SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI -  Para o item 01 (Lote

único), favor anexar ao sistema a proposta comercial ajustada, conforme Anexo “Modelo para
Apresentação da Proposta Comercial” do edital, observando-se o valor do menor lance da

empresa.
03.709.379/0001-

00
07/06/2021
10:21:51

Prezados, iremos anexar nossa propsota e documentos de habilitação que estão faltando.

Sistema 07/06/2021
10:21:57

Senhor fornecedor SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI, CNPJ/CPF:
03.709.379/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

03.709.379/0001-
00

07/06/2021
10:22:02

qual nosso prazo?

Pregoeiro 07/06/2021
10:24:38

Para SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI - O prazo para envio dos
anexos solicitados será encerrado às 12:22h. A critério do pregoeiro, poderá haver uma única

prorrogação desse prazo, desde que haja pedido motivado dentro do prazo inicialmente
concedido, através do e-mail cpl@cmbh.mg.gov.br.

Pregoeiro 07/06/2021
10:25:20

Para SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI - Repisa-se: solicita-se que a
empresa comunique desde já eventual impossibilidade de apresentação de Atestado de

Capacidade Técnica, para fins de otimizar os trabalhos do presente certame, bem como para
evitar a aplicação de sanção nos termos do subitem 18.1, c do Edital

Pregoeiro 07/06/2021
10:25:38

Esclarecemos que os documentos anexados ao sistema somente serão considerados válidos
nos termos do edital após manifestação formal do pregoeiro via chat. Portanto, solicitamos aos
licitantes que acompanhem o andamento da sessão, para eventuais ajustes e esclarecimentos

que se fizerem necessários.
Sistema 07/06/2021

12:03:29
Senhor Pregoeiro, o fornecedor SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI,

CNPJ/CPF: 03.709.379/0001-00, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 07/06/2021

12:07:24
Iremos analisar os anexos da empresa SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS

EIRELI
Pregoeiro 07/06/2021

12:12:26
Para SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI - De início, chamo a atenção
para os percentuais dos encargos sociais e tributários. Lembro que, conforme o Art. 17, XII da
LC 123/2006:“Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional
a microempresa ou empresa de pequeno porte: XII - que realize cessão ou locação de mão-de-

obra”
Pregoeiro 07/06/2021

12:16:57
Para SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI -  Consoante consta no

Anexo Modelo de Proposta Comercial, a indicação de um percentual inferior ao exigível não
implica a desobrigação da contratada pagar os encargos tributários tal como constam de lei.

Pregoeiro 07/06/2021
12:17:06

Para SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI - O valor correspondente ao
que tiver sido desconsiderado ou considerado apenas parcialmente nas quadrículas

correspondentes aos valores mensais referentes aos encargos tributários e sociais (do modelo
de proposta comercial) deverão ser considerados como encargos contratuais.

Pregoeiro 07/06/2021
12:17:16

Para SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI - Ainda, ressalto que os
valores ofertados pela licitante em sua proposta comercial já devem incluir todos os encargos e
custos diretos e indiretos necessários à completa e perfeita execução do serviço e, de acordo
com o subitem 5.7 do Edital, além dos preços ofertados pelas licitantes em suas propostas

comerciais, nada mais poderá ser cobrado da CMBH
Pregoeiro 07/06/2021

12:17:23
Para SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI - Por essa razão, e

considerando que os percentuais fixados na proposta comercial não exime a empresa de pagar
os encargos sociais e tributários tal como consta nas normas pertinentes, bem como que não

poderá ser cobrado da CMBH nada além do valor ofertado, volto a perguntar: a empresa
confirma a exequibilidade da sua proposta?

Pregoeiro 07/06/2021
12:17:32

Para SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI - A empresa também está
ciente de que os valores correspondente ao vale-transporte e auxílio alimentação são

meramente estimativos, e que o valor a ser efetivamente pago pela CMBH variará em função
do real consumo, conforme Termo de Referência anexado no Edital?

Pregoeiro 07/06/2021
12:17:54

Para SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI - Ainda, conforme o subitem
6.6.4 do TR, cabe à contratada providenciar, exclusivamente às suas expensas, a imediata

cobertura do posto ocupado pelo profissional ausente, seja em caso de falta, ausência legal,
férias ou qualquer eventualidade, sem quaisquer ônus adicionais para a CMBH.

Pregoeiro 07/06/2021
12:18:26

Para SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI - Com base nas mensagens
anteriores, pergunto-lhe: a empresa confirma que é possível executar o contrato pelo valor

proposto? É exequível a proposta?
03.709.379/0001-

00
07/06/2021
12:20:01

Sim, os valores são exequiveis e temos ciência de que os valores de vale transporte e
alimentação são estimativos, sendo nossa remuneração de acordo com o o efetivo consumos

dos funcionários alocados no contrato.
03.709.379/0001-

00
07/06/2021
12:20:38

Confirmamos a exequibilidade de nossa proposta.

Pregoeiro 07/06/2021
12:22:36

Para SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI - Considerando a mensagem
da empresa, informo que faremos diligência para avaliarmos a exequibilidade da proposta e os

demais requisitos de habilitação da empresa
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Pregoeiro 07/06/2021
12:23:27

Para SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI - Assim, faremos uma pausa
na sessão, retornando às 13:30 para continuarmos os trabalhos do presente certame.

03.709.379/0001-
00

07/06/2021
12:23:32

ok.. estaremos à disposição para maiores informações.

Pregoeiro 07/06/2021
12:23:40

Considerando a mensagem da empresa, informo que faremos diligência para avaliarmos a
exequibilidade da proposta e os demais requisitos de habilitação da empresa

Pregoeiro 07/06/2021
12:23:50

Assim, faremos uma pausa na sessão, retornando às 13:30 para continuarmos os trabalhos do
presente certame.

Pregoeiro 07/06/2021
13:30:42

Prezadas licitantes, retornamos os trabalhos do PE nº 19/2021

Pregoeiro 07/06/2021
13:32:38

De antemão, cabe informar que recebemos muitos emails de licitantes durante a sessão virtual.
Considerando que colacioná-los aqui poderá tumultuar as mensagens do feito, comunico que

colocarei os emails e as respectivas respostas no campo Avisos do comprasnet.
Pregoeiro 07/06/2021

13:36:07
Ainda, no que concerne à regra dos subitens 1.7 e 1.8 do Anexo Padrão - Outros documentos

de Habilitação - Qualificação Econômico- financeira completa do Edital, informo que
encaminhamos o balanço patrimonial para análise do setor contábil da CMBH.

Pregoeiro 07/06/2021
13:36:43

Peço alguns minutos para que possamos dar aos senhores uma previsão de retorno das
diligências solicitadas

Pregoeiro 07/06/2021
13:36:59

Volto a falar no chat em 30 minutos

Pregoeiro 07/06/2021
14:13:18

Prezadas licitantes, considerando que ainda não tivemos um retorno do setor de contabilidade
da CMBH, faço uma pausa na sessão, informando que retornaremos às 16:00 do dia de hoje

(07/06/2021) para fazer os comunicados pertinentes.
Pregoeiro 07/06/2021

16:05:48
Prezados licitantes, considerando que o setor de contabilidade necessitará de mais tempo para

fazer a análise solicitada, faço uma pausa na sessão. Assim, informo que retornaremos a
sessão virtual às 14:00 do dia 09/06/2021 (quarta-feira).

Pregoeiro 07/06/2021
16:06:32

Assim, retornaremos a sessão virtual às 14:00 do dia 09/06/2021 (quarta-feira).

Pregoeiro 07/06/2021
16:06:44

Pela atenção, agradeço enormemente!

Pregoeiro 09/06/2021
14:02:17

Prezadas licitantes, boa tarde!

Pregoeiro 09/06/2021
14:17:56

Considerando a necessidade de um tempo maior para finalizar as diligências e contanto com a
compreensão de Vossas Senhorias, farei uma pausa na sessão.

Pregoeiro 09/06/2021
14:18:16

Assim, informo que retornaremos a sessão virtual às 10:00 do dia 10/06/2021 (quinta-feira).

Pregoeiro 09/06/2021
14:18:27

Pela atenção, agradeço enormemente!

Pregoeiro 10/06/2021
10:00:36

Prezadas licitantes, bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos do PE nº 19/2021

Pregoeiro 10/06/2021
10:01:28

Informo que, após a pausa na sessão de ontem, recebemos e-mail da empresa SUCESSO
PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI com o seguinte teor:

Pregoeiro 10/06/2021
10:01:50

Prezado(a) Pregoeira(a), Estávamos aguardando oportunidade de nos manifestar no chat do
sistema Comprasnet na data de hoje, 09/06/2021, porém considerando que o pregão

novamente foi suspenso, vimos solicitar que seja considerada a possibilidade de desclassificar
nossa proposta pelo seguinte motivo:

Pregoeiro 10/06/2021
10:02:00

V.sa. informou nas mensagens do dia 07/06/2021 que, caso nossa empresa firme contrato com
a Camara Municipal de Belo Horizonte, não poderemos manter nosso regime tributário Simples

Nacional.
Pregoeiro 10/06/2021

10:02:07
LEMBRANDO QUE ESSA INFORMAÇÃO NÃO CONSTAVA NO EDITAL (VINCULAÇÃO AO

INSTURMENTO CONVOCATÓRIO). E após a última sessão, fizemos alguns cálculos e verificamos
que não conseguiremos manter nossa proposta com novo regime tributário.

Pregoeiro 10/06/2021
10:02:17

Diante do exposto, vimos respeitosamente, solicitar nossa desclassificação do pregão 19/2021.
Desde já agradecemos pela sua compreensão. Atenciosamente, CAMILLA FERREIRA DA SILVA

SUCESSO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
Pregoeiro 10/06/2021

10:02:43
Destarte, vez que a empresa solicitou a sua desclassificação, assim procedo

Pregoeiro 10/06/2021
10:03:35

Nesses termos, visando à celeridade processual, desclassifico a proposta comercial da empresa
SUCESSP ´RESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI diante de sua manifestação de

que não manterá o lance por ela ofertado, ciente esta que se sujeitará às penalidades previstas
em lei e no edital.

Pregoeiro 10/06/2021
10:05:24

Prezadas licitantes, importa salientar que a não aplicação do regime do Simples Nacional aos
serviços de cessão ou locação de mão-de-obra decorre diretamente da Lei Complementar nº

123/06, sendo, pois, um imperativo legal. A folha de rosto traz de forma explícita que a
licitação observará os termos da LC 123/06. Mas, ainda que assim não tivesse previsto

Pregoeiro 10/06/2021
10:07:08

a licitante deve observar as suas regras. Ainda, tal orientação foi dada antes da abertura da
sessão via Avisos e Esclarecimentos no portal comprasnet, incorporando, assim, o Edital do PE
19/2021. A mensagem dada pela pregoeira, em diligência, serve à análise da exequbilidade da

proposta. Assim, repisa-se:
Pregoeiro 10/06/2021

10:07:46
As empresas devem estar cientes da regra do Art. 17, XII da Lei Complementar nº 123/2006

Pregoeiro 10/06/2021
10:08:39

Para MORNING STAR TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - Considerando que essa empresa
ofereceu o quinto menor lance para o Lote Único (Item 01), solicitamos, a título de negociação,

a redução do valor oferecido. Qual é o desconto negociável para o Lote? Ressaltamos que a
CMBH cumpre fiel e tempestivamente suas obrigações contratuais, especialmente quanto aos

prazos de pagamento. Portanto, é uma boa contratação.
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Pregoeiro 10/06/2021
10:17:56

Para MORNING STAR TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - A empresa confirma a exequibilidade
da sua proposta no valor total anual de R$ 748.900,00 para o Lote Único? Lembro que,

conforme edital, os valores ofertados pela licitante em sua proposta comercial já devem incluir
todos os encargos e custos diretos e indiretos necessários à completa e perfeita execução do

serviço e,
Pregoeiro 10/06/2021

10:18:50
Para MORNING STAR TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - de acordo com o subitem 5.7 do Edital,
além dos preços ofertados pelas licitantes em suas propostas comerciais, nada mais poderá ser

cobrado da CMBH, a qualquer título e a qualquer momento, para a perfeita e completa
execução do objeto” do pregão.

Pregoeiro 10/06/2021
10:19:12

Para MORNING STAR TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - Assim, pergunto-lhe: é exequível a
proposta?

Pregoeiro 10/06/2021
10:22:21

Para MORNING STAR TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - Prezada licitante, aguardarei a resposta
até as 10:42

Pregoeiro 10/06/2021
10:44:37

Para MORNING STAR TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - Ante o silêncio da empresa, e
considerando que o preço ofertado é aceitável, será feita agora convocação para anexação ao

sistema da proposta comercial final ajustada, nos termos do edital.
Pregoeiro 10/06/2021

10:45:31
Em que pese a negociação proposta pelo(a) pregoeiro(a) não ter logrado êxito, fica aceito o
valor total de R$ 748.900,00 para o Lote único, conforme o último lance apresentado pela

empresa, por estar o mesmo compatível com o valor máximo registrado nos autos.
Pregoeiro 10/06/2021

10:45:54
Para MORNING STAR TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - Em que pese a negociação proposta
pelo(a) pregoeiro(a) não ter logrado êxito, fica aceito o valor total de R$ 748.900,00 para o

Lote único, conforme o último lance apresentado pela empresa, por estar o mesmo compatível
com o valor máximo registrado nos autos.

Pregoeiro 10/06/2021
10:46:04

Para MORNING STAR TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - Para o item 01 (Lote único), favor
anexar ao sistema a proposta comercial ajustada, conforme Anexo “Modelo para Apresentação

da Proposta Comercial” do edital, observando-se o valor do menor lance da empresa.
Sistema 10/06/2021

10:46:20
Senhor fornecedor MORNING STAR TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA, CNPJ/CPF:

19.980.075/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 10/06/2021

10:46:48
Para MORNING STAR TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - O prazo para envio dos anexos
solicitados será encerrado às 12:46h. A critério do pregoeiro, poderá haver uma única

prorrogação desse prazo, desde que haja pedido motivado dentro do prazo inicialmente
concedido, através do e-mail cpl@cmbh.mg.gov.br.

Pregoeiro 10/06/2021
10:47:04

Para MORNING STAR TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - Esclarecemos que os documentos
anexados ao sistema somente serão considerados válidos nos termos do edital após
manifestação formal do pregoeiro via chat. Portanto, solicitamos aos licitantes que

acompanhem o andamento da sessão, para eventuais ajustes e esclarecimentos que se fizerem
necessários.

Pregoeiro 10/06/2021
10:47:20

Esclarecemos que os documentos anexados ao sistema somente serão considerados válidos
nos termos do edital após manifestação formal do pregoeiro via chat. Portanto, solicitamos aos
licitantes que acompanhem o andamento da sessão, para eventuais ajustes e esclarecimentos

que se fizerem necessários.
Pregoeiro 10/06/2021

12:47:14
Para MORNING STAR TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - O prazo para anexo e para pedido de

prorrogação está encerrado
Sistema 10/06/2021

12:47:30
Senhor fornecedor MORNING STAR TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA, CNPJ/CPF:

19.980.075/0001-04, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro 10/06/2021

12:48:17
Para M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A - Considerando que essa empresa ofereceu o sexto
menor lance para o Lote Único (Item 01), solicitamos, a título de negociação, a redução do

valor oferecido. Qual é o desconto negociável para o Lote? Ressaltamos que a CMBH cumpre
fiel e tempestivamente suas obrigações contratuais, especialmente quanto aos prazos de

pagamento. Portanto, é uma boa contratação
Pregoeiro 10/06/2021

12:48:30
Perdão, senhores licitantes

Pregoeiro 10/06/2021
12:49:09

Antes de proceder com a convocação das empresas remanescentes, informo que a proposta da
empresa MORNING STAR TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA. será desclassificada

Pregoeiro 10/06/2021
12:51:20

Para MORNING STAR TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - Senhor licitante, considerando o não
envio dos anexos solicitados referentes à proposta comercial e aos documentos de habilitação
exigidos no edital, fica a proposta de Vossa Senhoria desclassificada, nos termos do subitem

8.2.4 do ato convocatório.
Pregoeiro 10/06/2021

12:52:36
Assim, fica a empresa MORNING STAR TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA. desclassificada,
conforme determina o subitem 8.2.4 do Edital. Passaremos à convocação das empresas

remanescentes.
Pregoeiro 10/06/2021

12:52:53
Para M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A - Considerando que essa empresa ofereceu o sexto
menor lance para o Lote Único (Item 01), solicitamos, a título de negociação, a redução do

valor oferecido. Qual é o desconto negociável para o Lote? Ressaltamos que a CMBH cumpre
fiel e tempestivamente suas obrigações contratuais, especialmente quanto aos prazos de

pagamento. Portanto, é uma boa contratação.
42.563.692/0001-

26
10/06/2021
13:04:07

Boa tarde

42.563.692/0001-
26

10/06/2021
13:05:11

Prezada Pregoeira, informo que essa será nossa última oferta, não será possível concedermos
desconto.

Pregoeiro 10/06/2021
13:07:27

Para M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A - A empresa confirma a exequibilidade da sua proposta
no valor total anual de R$ 749.900,00 para o Lote Único? Lembro que, conforme edital, os

valores ofertados pela licitante em sua proposta comercial já devem incluir todos os encargos e
custos diretos e indiretos necessários à completa e perfeita execução do serviço e,

Pregoeiro 10/06/2021
13:07:34

Para M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A - de acordo com o subitem 5.7 do Edital, além dos
preços ofertados pelas licitantes em suas propostas comerciais, nada mais poderá ser cobrado
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da CMBH, a qualquer título e a qualquer momento, para a perfeita e completa execução do
objeto” do pregão.

Pregoeiro 10/06/2021
13:07:53

Para M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A - Assim, pergunto-lhe: é exequível a proposta?

42.563.692/0001-
26

10/06/2021
13:12:49

Sim, o valor é exequível de acordo com nossa proposta a ser enviada no último lance.

Pregoeiro 10/06/2021
13:15:14

Para M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A - Será feita agora a convocação para anexação ao
sistema da proposta comercial final ajustada, nos termos do edital.

Pregoeiro 10/06/2021
13:15:47

Para M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A - Em que pese a negociação proposta pelo(a)
pregoeiro(a) não ter logrado êxito, fica aceito o valor total de R$ 749.900,00 para o Lote único,
conforme o último lance apresentado pela empresa, por estar o mesmo compatível com o valor

máximo registrado.
Pregoeiro 10/06/2021

13:15:58
Para M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A -  Para o item 01 (Lote único), favor anexar ao sistema

a proposta comercial ajustada, conforme Anexo “Modelo para Apresentação da Proposta
Comercial” do edital, observando-se o valor do menor lance da empresa.

Sistema 10/06/2021
13:16:28

Senhor fornecedor M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, CNPJ/CPF: 42.563.692/0001-26, solicito
o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 10/06/2021
13:17:11

Para M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A - O prazo para envio dos anexos solicitados será
encerrado às 15:16h. A critério do pregoeiro, poderá haver uma única prorrogação desse

prazo, desde que haja pedido motivado dentro do prazo inicialmente concedido, através do e-
mail cpl@cmbh.mg.gov.br.

Pregoeiro 10/06/2021
13:17:24

Esclarecemos que os documentos anexados ao sistema somente serão considerados válidos
nos termos do edital após manifestação formal do pregoeiro via chat. Portanto, solicitamos aos
licitantes que acompanhem o andamento da sessão, para eventuais ajustes e esclarecimentos

que se fizerem necessários.
Sistema 10/06/2021

15:06:25
Senhor Pregoeiro, o fornecedor M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, CNPJ/CPF:

42.563.692/0001-26, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 10/06/2021

15:19:38
Anexada a proposta final ajustada, passo a fazer perguntas acerca da sua exequibilidade

Pregoeiro 10/06/2021
15:20:08

Para M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A - De início, chamo a atenção para os percentuais dos
encargos sociais e tributários. Lembro que, conforme o Art. 17, XII da LC 123/2006:“Não

poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou
empresa de pequeno porte: XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra”

Pregoeiro 10/06/2021
15:20:21

Para M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A - Consoante consta no Anexo Modelo de Proposta
Comercial, a indicação de um percentual inferior ao exigível não implica a desobrigação da

contratada pagar os encargos tributários tal como constam de lei.
Pregoeiro 10/06/2021

15:20:32
Para M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A - O valor correspondente ao que tiver sido

desconsiderado ou considerado apenas parcialmente nas quadrículas correspondentes aos
valores mensais referentes aos encargos tributários e sociais (do modelo de proposta

comercial) deverão ser considerados como encargos contratuais.
Pregoeiro 10/06/2021

15:20:43
Para M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A - Ainda, ressalto que os valores ofertados pela licitante

em sua proposta comercial já devem incluir todos os encargos e custos diretos e indiretos
necessários à completa e perfeita execução do serviço e, de acordo com o subitem 5.7 do
Edital, além dos preços ofertados pelas licitantes em suas propostas comerciais, nada mais

poderá ser cobrado da CMBH
Pregoeiro 10/06/2021

15:21:00
Para M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A - Por essa razão, e considerando que os percentuais

fixados na proposta comercial não exime a empresa de pagar os encargos sociais e tributários
tal como consta nas normas pertinentes, bem como que não poderá ser cobrado da CMBH nada

além do valor ofertado, volto a perguntar: a empresa confirma a exequibilidade da sua
proposta?

Pregoeiro 10/06/2021
15:21:16

Para M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A - A empresa também está ciente de que os valores
correspondente ao vale-transporte e auxílio alimentação são meramente estimativos, e que o

valor a ser efetivamente pago pela CMBH variará em função do real consumo, conforme Termo
de Referência anexado no Edital?

Pregoeiro 10/06/2021
15:21:43

Para M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A - conforme o subitem 6.6.4 do TR, cabe à contratada
providenciar, exclusivamente às suas expensas, a imediata cobertura do posto ocupado pelo
profissional ausente, seja em caso de falta, ausência legal, férias ou qualquer eventualidade,

sem quaisquer ônus adicionais para a CMBH.
Pregoeiro 10/06/2021

15:22:50
Para M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A - Com base em todas as mensagens anteriores, volto a

perguntar: a proposta final ajustada é exequível?
42.563.692/0001-

26
10/06/2021
15:24:16

Prezada Pregoeiro, peço aguardar alguns instantes para respondermos.

Pregoeiro 10/06/2021
15:32:10

Para M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A - Concedo 20 minutos para resposta

42.563.692/0001-
26

10/06/2021
15:32:36

Sim, confirmamos a exequibilidade de nossa proposta. Lembrando que a Montreal não se
encaixa no rol de microempresa ou empresa de pequeno porte.

Pregoeiro 10/06/2021
15:51:53

Confirmada a exequibilidade da proposta final ajustada da empresa M.I. MONTREAL
INFORMATICA S.A, faremos uma pausa para diligenciar com o setor contábil acerca do balanço

patrimonial da empresa
Pregoeiro 10/06/2021

15:53:00
Dentro de 40 minutos retornarei para comunicar o dia e horário de retorno da sessão. Assim,
peço que às 16:30 estejam presentes para o comunicado acerca do horário de continuação da

sessão virtual do PE 19/2021.
Pregoeiro 10/06/2021

16:33:30
Prezadas licitantes, comunico que recebemos e-mail da empresa M.I. MONTREAL INFORMATICA

S.A com o seguinte teor:
Pregoeiro 10/06/2021

16:33:48
Prezada Solicitamos diligência na proposta apresentada pela empresa Montreal informática. A
empresa apresentou proposta ajustada em PDF. Ao inserirmos os mesmos dados apresentados
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na proposta em PDF, no arquivo em excel disponibilizado junto com edital, percebemos um erro
no cálculo dos impostos. Atenciosamente, Denise Cury Analista Comercia

Pregoeiro 10/06/2021
16:35:25

O subitem 5.4. do Edital diz que: na proposta comercial ajustada a ser anexada ao sistema
será permitida a readequação dos preços, a critério da licitante, desde que todos os preços

sejam menores ou iguais aos preços finais ofertados na fase de e na etapa de negociação, bem
como aos preços médios constantes dos autos sob pena de sua não aceitação

Pregoeiro 10/06/2021
16:35:53

pelo pregoeiro, bem como aos preços médios constantes dos autos sob pena de sua não
aceitação pelo pregoeiro

Pregoeiro 10/06/2021
16:36:09

Ainda, o subitem 8.1.3.2.2 diz que: O(A) PREGOEIRO(A) poderá fixar prazo para o reenvio do
anexo contendo a planilha de composição de preços quando o valor global ofertado for
aceitável, mas os valores unitários que o compõem necessitarem de ajustes aos preços

estimados pela CMBH.
Pregoeiro 10/06/2021

16:36:17
Destaca-se, ainda, precedente do Tribunal de Contas da União proferido no Acórdão 898/2019:

"não se verifica afronta ao princípio da isonomia e da impessoalidade no aceite da proposta
corrigida apenas em sua composição interna, ainda que com balanceamentos a maior e a

menor dos preços unitários inicialmente apresentados"
Pregoeiro 10/06/2021

16:36:47
Com base no precedente e nas regras editalícias mencionadas, passo a convocar a empresa

M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A. para apresentação da proposta corrigida, frisando que essa
deve ser apresentada conforme Modelo de Proposta Comercial anexado ao Edital, para fins de

avaliação da CMBH
Pregoeiro 10/06/2021

16:37:17
Ainda, friso que o valor total anual do Lote Único não pode ser superior a R$ 749.899,94, que

foi o valor total anual da proposta final ajustada fornecida.
Pregoeiro 10/06/2021

16:37:32
Friso, ainda, que a proposta corrigida deve ser anexada ao comprasnet, com base no subitem

8.2.3 do Edital, que fixa que "a proposta comercial e seus eventuais anexos, bem como os
documentos de habilitação, deverão ser remetidos exclusivamente por meio eletrônico, pelo

sistema adotado para a realização do Pregão"
Pregoeiro 10/06/2021

16:37:53
Concederei o prazo de 40 minutos para a juntada do anexo convocado

Sistema 10/06/2021
16:38:08

Senhor fornecedor M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, CNPJ/CPF: 42.563.692/0001-26, solicito
o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 10/06/2021
16:38:57

Para M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A - O prazo para envio dos anexos solicitados será
encerrado às 17:18 h.

42.563.692/0001-
26

10/06/2021
16:41:57

Prezada Pregoeira, solicitamos um maior prazo para verificarmos o ocorrido e corrigirmos nossa
planilha.

42.563.692/0001-
26

10/06/2021
16:51:50

Informamos que já identificamos o erro e faremos o envio da proposta ajustada.

Sistema 10/06/2021
17:06:43

Senhor Pregoeiro, o fornecedor M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, CNPJ/CPF:
42.563.692/0001-26, enviou o anexo para o ítem 1.

42.563.692/0001-
26

10/06/2021
17:07:34

Informo que foi anexada ao portal proposta devidamente atualizada.

42.563.692/0001-
26

10/06/2021
17:14:28

Prezada Pregoeira, peço a gentileza em reabrir o portal para que possamos anexar a proposta
correta, considerando o valor total de R$ 749.899,94.

Pregoeiro 10/06/2021
17:20:01

Prezadas licitantes, registro que o valor total anual para o lote único da empresa M.I. Montreal
ficou 0,04 centavos maior que o valor antes apresentado em proposta. Cabe frisar que a

situação aqui analisada distingue do ocorrido com a empresa CTZ CONSULTORIA EM
INFORMATICA LTDA., a qual, usando da autorização antes dada pela pregoeira para adequação

da
Pregoeiro 10/06/2021

17:22:08
sua proposta final, majorou o preço de R$ 695.714,23 para R$ 834.438,42. Assim, concedo

prazo para correção de forma a adequar os cálculos para R$ 749.899,94, considerando, ainda,
a prerrogativa nos subitens 5.3 e 5.4 do Edital

Sistema 10/06/2021
17:22:51

Senhor fornecedor M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, CNPJ/CPF: 42.563.692/0001-26, solicito
o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 10/06/2021
17:23:43

Assim, concedo à empresa 20 minutos para a adequação solicitada.

Pregoeiro 10/06/2021
17:24:02

Para M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A - Concedo à licitante o prazo de 20 minutos para a
adequação solicitada

Sistema 10/06/2021
17:30:38

Senhor Pregoeiro, o fornecedor M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, CNPJ/CPF:
42.563.692/0001-26, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 10/06/2021
17:41:00

Prezadas licitantes, considerando o avançar da hora, faremos uma pausa na sessão virtual

Pregoeiro 10/06/2021
17:43:08

Assim, daremos continuidade à sessão virtual no dia 11/06/2021 (sexta-feira) às 14:00.

Pregoeiro 11/06/2021
14:01:19

Prezadas licitantes, boa tarde! Daremos continuidade aos trabalhos do Pregão Eletrônico nº
19/2021

Pregoeiro 11/06/2021
14:02:09

De início, cabe comunicar que recebemos email de empresa licitante alegando o que se segue:

Pregoeiro 11/06/2021
14:03:01

Prezada Pregoeira, Insistimos na verificação da última proposta apresentada pela empresa
Montreal Informática. A proposta continua com erro em sua totalização. Ao somarmos o valor

do Item A e B, temos (R$ 52.426,77 + R$ 10.064,90 = R$ 62.491,67),
Pregoeiro 11/06/2021

14:03:13
Apenas R$ 0,01 de diferença mas que ao multiplicarmos por 12 meses, achamos um valor

superior ao lance ofertado (R$ 62.491,67 x 12 = R$ 749.900,04)."
Pregoeiro 11/06/2021

14:04:39
Em resposta, friso desde já que, segundo o subitem 5.3 do Edital, os cálculos integrantes da
proposta comercial final ajustada serão devidamente conferidos pela CMBH e, em caso de

diferença entre os resultados constantes da proposta e os resultados apurados pela CMBH na
operação aritmética de conferência, prevalecerão esses últimos.
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Pregoeiro 11/06/2021
14:07:56

De todo modo, comunico que diligenciamos a aferição dos preços cotados pela empresa M.I.
Montreal, e notamos os seguintes erros de cálculo: na parcela A5, a empresa cotou um total de

R$ 603,01, e o correto pelos cálculos seria R$ 603,00; na parcela A7, a empresa cotou R$
5.583,45, e o correto pelos cálculos seria um total de R$ 5.583,44;

Pregoeiro 11/06/2021
14:09:27

na parcela A8, a empresa cotou um total de R$ 52.426,77, e o correto pelos cálculos seria um
total de R$ 52.426,75. Com a correção dos cálculos conforme apontado, o valor total anual do

Lote Único é de R$ 749.899,70.
Pregoeiro 11/06/2021

14:12:47
Consoante alertamos, segundo o subitem 5.3 do Edital, prevalecem os resultados apurados

pela CMBH na operação aritmética de conferência. Todavia, para podermos formalizar as
correções de forma eficiente, convocarei a empresa M.I. Montreal para juntar a sua proposta

final com os ajustes indicados pela pregoeira
Pregoeiro 11/06/2021

14:13:28
Para M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A - Boa tarde! Conforme as mensagens dadas, solicitarei

nova juntada de proposta com as correções indicadas
42.563.692/0001-

26
11/06/2021
14:15:51

Prezada Pregoeira, peço que nos conceda um pra para concluirmos e incluir a proposta no
sistema. A diferença ocorre devido a planilha ter algumas das suas células bloqueadas

resultando em diferenças de arredondamento.
Pregoeiro 11/06/2021

14:16:15
Para M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A - Convocarei anexo para juntada em 30 minutos, mas
aviso desde já que a não juntada da proposta não implica desclassificação da proposta final da

empresa. Todavia, ressalta-se que prevalecem os valores corrigidos conforme relatado pela
pregoeira nas mensagens dadas no chat às 14:07 e às 14:09 do dia de hoje

Pregoeiro 11/06/2021
14:16:57

Para M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A - Convocarei o anexo

Sistema 11/06/2021
14:17:17

Senhor fornecedor M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, CNPJ/CPF: 42.563.692/0001-26, solicito
o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 11/06/2021
14:31:42

Senhor Pregoeiro, o fornecedor M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, CNPJ/CPF:
42.563.692/0001-26, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 11/06/2021
14:47:42

Anexada a proposta com as correções solicitadas, manifesto que conferimos os cálculos e que a
empresa cumpriu o solicitado

Pregoeiro 11/06/2021
14:49:15

Conferida a proposta, passaremos a nos manifestar acerca da análise dos documentos de
habilitação

Pregoeiro 11/06/2021
14:51:21

Após as devidas conferências dos documentos de habilitação anexados ao sistema, verifica-se
que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital. Informo que solicitamos ao setor
de contabilidade da CMBH, em diligência, a análise dos documentos de qualificação econômico-

financeira da empresa, o qual manifestou o que se segue:
Pregoeiro 11/06/2021

14:51:40
" Examinamos as demonstrações contábeis e os respectivos indicadores econômico-financeiros
da licitante MI Montreal Informática S/A. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as

exigências contidas no anexo do edital de licitação relativo à qualificação econômico-financeira.
Pregoeiro 11/06/2021

14:51:55
as exigências foram atendidas adequadamente em todos os aspectos exigidos no edital."

Pregoeiro 11/06/2021
14:52:46

Assim, conferidos os documentos de habilitação, declaro a empresa habilitada.

Pregoeiro 11/06/2021
14:52:59

Faremos a aceitação da proposta no sistema, e logo mais abriremos prazo paraintenção de
recurso. Fiquem atentos.

Pregoeiro 11/06/2021
15:13:00

Senhoras licitantes, antes de aceitarmos a proposta da empresa M.I. Montreal, temos que
analisar a existência de eventual empate ficto com empresas ME e EPP.

Pregoeiro 11/06/2021
15:15:24

Pelo sistema, se dará retorno para fase de desempate ME/EPP/7174

Sistema 11/06/2021
15:15:59

O item 1 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.

Sistema 11/06/2021
15:15:59

Sr. Fornecedor G PEREIRA TERCEIRIZACAO E SERVICOS DE CONSERVACAO, CPF/CNPJ
31.530.886/0001-09, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá

enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 15:20:59 do dia
11/06/2021. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 11/06/2021
15:21:00

O item 1 teve o 1º desempate encerrado às 15:20:59 de 11/06/2021. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor G PEREIRA TERCEIRIZACAO E SERVICOS DE

CONSERVACAO, CPF/CNPJ 31.530.886/0001-09.
Sistema 11/06/2021

15:21:00
O item 1 está encerrado.

Pregoeiro 11/06/2021
15:24:04

Encerrada a fase de desempate no sistema, passaremos à aceitação da proposta da empresa
M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A.

Pregoeiro 11/06/2021
15:28:13

Feita a aceitação da proposta, procederemos com a habilitação da empresa

Sistema 11/06/2021
15:29:16

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 11/06/2021
15:29:42

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 11/06/2021 às 15:50:00.

Pregoeiro 11/06/2021
15:56:52

A empresa ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. apresentou intenção de recurso,
sendo essa aceita por esta pregoeira.

Pregoeiro 11/06/2021
15:57:42

Assim, registra-se o prazo de 3 (três) dias úteis para que haja a apresentação das razões
recursais pela empresa recorrente, sendo o prazo finalizado, assim, no dia 16/12/2020.

Pregoeiro 11/06/2021
15:58:04

CORRIGINDO: Assim, registra-se o prazo de 3 (três) dias úteis para que haja a apresentação
das razões recursais pela empresa recorrente, sendo o prazo finalizado, assim, no dia

16/06/2021.
Pregoeiro 11/06/2021

15:58:53
Finalizado o prazo para apresentação das razões, as demais licitantes poderão apresentar

contrarrazões em 3 (três) dias úteis, finalizando tal prazo, assim, no dia 21/06/2021.
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Pregoeiro 11/06/2021
16:03:23

Encerrando a sessão, agradeço enormemente a atenção de todos os licitantes!

Pregoeiro 11/06/2021
16:03:36

Uma boa tarde a todos!

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da sessão
pública

01/06/2021
09:00:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de propostas

01/06/2021
09:30:01 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

01/06/2021
12:56:23 Início da etapa de julgamento de propostas

Alteração equipe 02/06/2021
16:14:24

Pregoeiro Anterior: 09703234410-EMANUELA PILE DE BARROS TORRES . Pregoeiro Atual:
13811433776-FABIANA MIRANDA PRESTES . Justificativa: Conveniência administrativa

Alteração equipe 02/06/2021
21:49:11

Pregoeiro Anterior: 13811433776-FABIANA MIRANDA PRESTES . Pregoeiro Atual: 09703234410-
EMANUELA PILE DE BARROS TORRES . Justificativa: Retorno da pregoeira

Abertura do prazo 11/06/2021
15:29:16 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

11/06/2021
15:29:42 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 11/06/2021 às 15:50:00.

Data limite para registro de recurso: 16/06/2021.
Data limite para registro de contrarrazão: 21/06/2021.
Data limite para registro de decisão: 05/07/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de
setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:13 horas do dia 11 de junho de 2021, cuja ata foi lavrada
e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
EMANUELA PILE DE BARROS TORRES 
Pregoeiro Oficial

BRUNO VALADAO PERES URBAN
Equipe de Apoio

PRISCILA CAROLINE CARDIM SANTANA RODRIGU
Equipe de Apoio
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