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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Câmara Municipal de Belo Horizonte

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00051/2021

Às 10:00 horas do dia 20 de janeiro de 2022, 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 1512/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00051/2021. Modo de disputa: Aberto.
Objeto: Contratação de serviços de fornecimento e impressão digital de crachás de identificação funcional para os
servidores efetivos, à disposição, de recrutamento amplo e estagiários. 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 - Grupo 1
Descrição: Confecção de Crachás
Descrição Complementar: Contratação de serviços de fornecimento e impressão digital de crachás de identificação
funcional para servidores, com disponibilização de solução informatizada de captura e transmissão dos dados e imagens a
serem impressos no crachá. Incluindo os valores das entregas na CMBH
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 600 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 1.890,0000 Situação: Cancelado no julgamento
Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Prendedor De Crachá
Descrição Complementar: Prendedor De Crachá Material: Poliéster , Lado Impressão: Dos Dois Lados , Comprimento:
85 CM, Cor: Verde Petróleo , Tipo: Cordão , Largura: 11 MM, Características Adicionais: Com Prendedor Tipo Jacaré , Cor
Letras: Branca , Tipo Impressão: Com Gravação Do Nome Do Órgão
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 600 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 2.658,0000 Situação: Cancelado no julgamento
Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Relação de Grupos
Grupo 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 4.548,0000 Situação: Cancelado no julgamento
Itens do grupo:

 1 - Confecção de Crachás

 2 - Prendedor De Crachá

Histórico
Item: 1 - Grupo 1 - Confecção de Crachás

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

35.663.840/0001-19 IDCONTROLL
IDENTIFICACAO
E TECNOLOGIA
LTDA

Sim Sim 600 R$ 14,0000 R$ 8.400,0000 18/01/2022
16:42:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de serviços de fornecimento e impressão digital de
crachás de identificação funcional para servidores, com disponibilização de solução informatizada de captura
e transmissão dos dados e imagens a serem impressos no crachá.Incluindo os valores das entregas na CMBH
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIO MODELO: ornecimento e
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impressão digital de crachás de identificação funcional 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 8.400,0000 35.663.840/0001-19 20/01/2022 10:00:00:390

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa de
proposta

20/01/2022
12:26:50

Recusa da proposta. Fornecedor: IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF:
35.663.840/0001-19, pelo melhor lance de R$ 8.400,0000. Motivo: Considerando a
desclassificação da proposta comercial da primeira classificada no certame e a ausência de mais
propostas, o presente Pregão restou FRACASSADO, tendo em vista a inexistência de outras ofertas
para o grupo único.

Cancelado
no
julgamento

20/01/2022
12:28:42

Item cancelado no julgamento. Motivo: Considerando a desclassificação da proposta comercial da
primeira classificada no certame e a ausência de mais propostas, o presente Pregão restou
FRACASSADO, tendo em vista a inexistência de outras ofertas para o item único.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 2 - Grupo 1 - Prendedor De Crachá

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

35.663.840/0001-19 IDCONTROLL
IDENTIFICACAO E
TECNOLOGIA
LTDA

Sim Sim 600 R$ 7,0000 R$ 4.200,0000 18/01/2022
16:42:18

Marca: PRÓPRIA 
Fabricante: PRÓPRIO 
Modelo / Versão: Cordões personalizados e porta-crachás 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cordões personalizados e porta-crachás compatíveis com o
crachá de identificação funcional do item 1. Incluindo os valores das entregas na CMBH VALIDADE DA
PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 4.200,0000 35.663.840/0001-19 20/01/2022 10:00:00:390

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa de
proposta

20/01/2022
12:26:50

Recusa da proposta. Fornecedor: IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF:
35.663.840/0001-19, pelo melhor lance de R$ 4.200,0000. Motivo: Considerando a
desclassificação da proposta comercial da primeira classificada no certame e a ausência de mais
propostas, o presente Pregão restou FRACASSADO, tendo em vista a inexistência de outras ofertas
para o grupo único.

Cancelado
no
julgamento

20/01/2022
12:28:42

Item cancelado no julgamento. Motivo: Considerando a desclassificação da proposta comercial da
primeira classificada no certame e a ausência de mais propostas, o presente Pregão restou
FRACASSADO, tendo em vista a inexistência de outras ofertas para o item único.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo 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 Global Data/Hora

Registro
35.663.840/0001-19 IDCONTROLL

IDENTIFICACAO E
TECNOLOGIA LTDA

Sim Sim - R$ 12.600,0000 18/01/2022
16:42:18

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Encerramento
análise de

20/01/2022
10:06:30

Item com análise de propostas finalizada.



25/01/2022 11:14 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=926306&&uasg=926306&numprp=512021&Seq=1&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=… 3/6

propostas

Abertura 20/01/2022
10:15:01 Item aberto para lances.

Encerramento sem
prorrogação

20/01/2022
10:25:02 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa
aberta

20/01/2022
10:25:42

Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Os valores ofertados até o
momento estão superiores aos valores máximos aceitáveis, constantes nos autos..

Encerramento 20/01/2022
10:35:43 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa aberta

20/01/2022
10:35:43 Item com etapa aberta encerrada.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 20/01/2022
10:00:00

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.
Pregoeiro 20/01/2022

10:00:45
Bom dia, Srs. Licitantes!

Pregoeiro 20/01/2022
10:00:54

Daremos início aos trabalhos referentes ao PE 51/2021.

Pregoeiro 20/01/2022
10:01:08

De início, alertamos a todos que esse certame será realizado conforme as regras
estabelecidas no decreto federal 10.024/2019.

Pregoeiro 20/01/2022
10:01:22

Conforme estabelecido no edital, a fase de lance se dará no MODO DE DISPUTA
ABERTO, sendo que o intervalo mínimo entre os lances será de 0,5 %.

Pregoeiro 20/01/2022
10:01:42

As propostas estão sendo analisadas.

Pregoeiro 20/01/2022
10:08:10

As propostas já foram analisadas. Estamos aguardando o início da fase de lances.

Sistema 20/01/2022
10:15:00

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será
iniciada. Mantenham-se conectados.

Sistema 20/01/2022
10:15:01

O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 20/01/2022
10:18:19

Informamos que o menor valor ofertado até o momento para o grupo 1 está acima do
valor máximo definido no processo e, por isso não será aceito pela Pregoeira. Favor

enviarem seus lances.
Pregoeiro 20/01/2022

10:19:41
Vamos lá pessoal, deem seus lances!

Pregoeiro 20/01/2022
10:22:12

ATENÇÃO: Os valores ofertados até o momento ainda se encontram acima dos
valores possíveis de serem aceitos pela Pregoeira.

Pregoeiro 20/01/2022
10:24:02

Reforço que esta Pregoeira não poderá aceitar lances superiores aos valores máximos
definidos no processo. Deem seus lances.

Pregoeiro 20/01/2022
10:24:45

Prezados, o tempo está terminando e as propostas permanecem acima do preço de
referência. Por favor, ofereçam seus melhores lances.

Sistema 20/01/2022
10:25:02

O item G1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 20/01/2022
10:25:42

A etapa aberta do item G1 foi reiniciada. Justificativa: Os valores ofertados até o
momento estão superiores aos valores máximos aceitáveis, constantes nos autos..

Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro 20/01/2022

10:29:35
ATENÇÃO: Os valores ofertados até o momento ainda se encontram acima dos

valores possíveis de serem aceitos pela Pregoeira. Enviem seus lances!
Pregoeiro 20/01/2022

10:33:13
Reforço mais uma vez que esta Pregoeira não poderá aceitar lances superiores aos

valores máximos definidos no processo. Favor enviarem seus lances!!
Sistema 20/01/2022

10:35:43
O item G1 está encerrado.

Sistema 20/01/2022
10:36:01

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 20/01/2022
10:39:05

Prezados licitantes, finalizada a etapa de lances, daremos início à fase de negociação.
Permaneçam conectados!

Pregoeiro 20/01/2022
10:43:08

Para IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA - Considerando que essa
empresa ofereceu o menor lance para o Grupo 01, solicitamos, a título de negociação,

a redução dos valores oferecidos para os itens componentes do grupo. A CMBH
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gostaria de negociar em função de orçamentos com valores inferiores constantes no
processo, conforme discriminado a seguir:

Pregoeiro 20/01/2022
10:43:42

Para IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA - Para o item 01, é possível
chegarmos ao valor total de R$ 810,00?

Pregoeiro 20/01/2022
10:43:55

Para IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA - Para o item 02, é possível
chegarmos ao valor total de R$ 2.400,00?

Pregoeiro 20/01/2022
10:44:41

Para IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA - Importante ressaltar que a
CMBH cumpre fiel e tempestivamente suas obrigações contratuais, especialmente

quanto aos prazos de pagamento. Portanto, é uma boa contratação.
35.663.840/0001-

19
20/01/2022
10:45:43

Sra. Pregoeira, bom dia! Pode nos conceder um prazo de 20 minutos para tentarmos
ajustar os valores?

Pregoeiro 20/01/2022
10:48:58

Para IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA - Concedido o prazo de 20
minutos, conforme solicitado pela empresa IDCONTROLL IDENTIFICACAO E

TECNOLOGIA LTDA. Após esse prazo de 20 minutos a empresa será chamada no chat
novamente, pela pregoeira.

Pregoeiro 20/01/2022
11:00:07

Para IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA - Retificando: Para o item
02, é possível chegarmos ao valor total de R$ 2.040,00?

35.663.840/0001-
19

20/01/2022
11:02:52

Sra. Pregoeira, a entrega será parcelada?

Pregoeiro 20/01/2022
11:07:56

Para IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA - Um instante, por gentileza.

Pregoeiro 20/01/2022
11:13:32

Para IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA - Prezado licitante, conforme
tópico 10 do Termo de Referência: Para os cordões personalizados e porta-crachás

(item 2), e para o primeiro lote de crachás (item 1) solicitado, a entrega ocorrerá de
forma única no prazo de 10 dias a contar da emissão da ordem de compra.

Pregoeiro 20/01/2022
11:13:53

Para IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA - As demais entregas do
item 01 serão PARCELADAS, de acordo com a conveniência e necessidade da

contratante, respeitando a seguinte sistemática: as solicitações feitas até sexta feira
deverão ser entregues até a quinta-feira da semana seguinte.

Pregoeiro 20/01/2022
11:16:16

Para IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA - Para o item 01, é possível
chegarmos ao valor total de R$ 810,00?

Pregoeiro 20/01/2022
11:16:32

Para IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA - Para o item 02, é possível
chegarmos ao valor total de R$ 2.040,00?

35.663.840/0001-
19

20/01/2022
11:18:57

Pode nos conceder mais 10 minutos por favor?

Pregoeiro 20/01/2022
11:21:33

Para IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA - fica concedido o prazo de
10 minutos, conforme solicitado pela empresa IDCONTROLL IDENTIFICACAO E

TECNOLOGIA LTDA.
35.663.840/0001-

19
20/01/2022
11:31:29

Sra. Pregoeira, infelizmente não conseguimos chegar nos valores estimados, que
estão abaixo do praticado no mercado. O item 1 está exigindo "captura e transmissão

dos dados e imagens a serem impressos no crachá".
Pregoeiro 20/01/2022

11:32:36
Para IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA - Entendo. Só um momento.

Pregoeiro 20/01/2022
11:33:29

Para IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA - Para o item 01 do grupo 1:
o valor de seu último lance encontra-se superior a R$ 1.890,00 que corresponde ao

preço total máximo definido no processo. É possível cobrir esse valor? Caso contrário,
não será possível a contratação.

Pregoeiro 20/01/2022
11:34:04

Para IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA - Para o item 02 do grupo 1:
o valor de seu último lance encontra-se superior a R$ 2.658,00 que corresponde ao

preço total máximo definido no processo. É possível cobrir esse valor? Caso contrário,
não será possível a contratação

35.663.840/0001-
19

20/01/2022
11:37:29

Infelizmente não conseguimos.

Pregoeiro 20/01/2022
11:42:08

Para IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA - Senhor licitante, caso não
seja possível diminuir o valor total do item 01 e do item 2 para os valores máximos
definidos no processo, quais sejam: para o item 1: R$ 1.890,00 e para o item 2: R$

2.658,00, não será possível a contratação do lote.
Pregoeiro 20/01/2022

11:42:32
Para IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA - Por tratar-se de

contratação por grupo, é necessário que os valores de todos os itens estejam
compatíveis com os valores máximos aceitáveis definidos nos autos.

Pregoeiro 20/01/2022
11:43:20

Para IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA - Diante disso, pergunto
novamente: É possível chegar aos seguintes valores?

35.663.840/0001-
19

20/01/2022
11:43:40

Entendemos, não conseguimos abaixar.

Pregoeiro 20/01/2022
11:43:45

Para IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA - Para o item 1: R$ 1.890,00

Pregoeiro 20/01/2022
11:44:24

Para IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA - Para o item 1: valor total
de R$ 1.890,00

Pregoeiro 20/01/2022
11:45:19

Para IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA - Para o item 2: valor total
de R$ 2.658,00
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Pregoeiro 20/01/2022
11:48:34

Para IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA - Aguardo sua manifestação!

35.663.840/0001-
19

20/01/2022
11:52:25

não conseguimos chegar no estimado para nenhum item.

Pregoeiro 20/01/2022
11:53:39

Para IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA - Prezado licitante, uma vez
que não é possível aceitar propostas com valores superiores aos preços de referência

definidos no processo, a não redução dos valores ofertados para os itens 1 e 2 do
grupo 1, implicará a desclassificação de sua proposta. A empresa confirma que não

reduzirá os valores ofertados de forma a chegar no valor de referência?
35.663.840/0001-

19
20/01/2022
11:55:29

Sim, infelizmente!

Pregoeiro 20/01/2022
12:00:18

Oferta da empresa IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA não aceita
quanto ao valor, por estar acima do valor máximo definido nos autos. Provocada, a

empresa manifestou a impossibilidade de reduzir o lance proposto por ela.
Pregoeiro 20/01/2022

12:00:55
A proposta comercial da empresa IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA

será recusada em virtude da negociação solicitada pelo pregoeiro não ter obtido
êxito.

Pregoeiro 20/01/2022
12:02:44

Considerando a inabilitação da primeira classificada e a ausência de mais propostas, o
presente Pregão restou FRACASSADO, tendo em vista a inexistência de outras ofertas

para o grupo único.
Pregoeiro 20/01/2022

12:16:37
Tendo em vista que a negociação com a empresa IDCONTROLL IDENTIFICACAO E
TECNOLOGIA LTDA não ter logrado êxito, a empresa teve sua proposta comercial

desclassificada, com base no subitem 8.1.3 c/c subitem 8.3 do edital, considerando
que sua proposta apresentou preços superiores aos preços máximos constantes do

processo.
Pregoeiro 20/01/2022

12:17:26
Considerando a desclassificação da primeira classificada e a ausência de mais

propostas, o presente Pregão restou FRACASSADO, tendo em vista a inexistência de
outras ofertas para o grupo único.

Pregoeiro 20/01/2022
12:18:21

Faremos os respectivos registros no sistema e, logo após, será aberto o prazo para
registro de intenção de recurso. Fiquem atentos

Sistema 20/01/2022
12:28:42

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 20/01/2022
12:30:45

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/01/2022 às
12:51:00.

Pregoeiro 20/01/2022
12:53:25

Considerando que não houve intenção de recurso, a sessão será encerrada. Agradeço
a participação de todos. Boa tarde!

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 18/01/2022
11:06:11

Abertura da
sessão pública

20/01/2022
10:00:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

20/01/2022
10:15:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

20/01/2022
10:36:01 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 20/01/2022
12:28:42 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

20/01/2022
12:30:45

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/01/2022 às
12:51:00.

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 12:54 horas do dia 20
de janeiro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
CRISTINA DE OLIVEIRA COSTA MOURTHE 
Pregoeiro Oficial

ELENICE MARIA PEREIRA
Equipe de Apoio

PRISCILA CAROLINE CARDIM SANTANA RODRIGU
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