
Ata de pregão

Órgão ou entidade:

Unidade:

FUNDACAO JOAO PINHEIRO

CCCA

Ata final da sessão do Pregão eletrônico - Processo de compras nº 2061034 000035/2021.

Às 09:31:44 horas, do dia 14 de Outubro de 2021, reuniram-se no site www.compras.mg.gov.br, o Pregoeiro
Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de
realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão para aquisição de Contratação de empresa
especializada para realizar manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, baterias,
componentes, acessórios e insumos do conjunto de Nobreaks..

O Pregoeiro conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual nº 14.167, de 10 de
janeiro de 2002; no Decreto Estadual nº 46.311, de setembro de 2013; subsidiariamente na Lei Federal nº
8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregão e anexos.

Resultado da sessão pública

Fornecedores participantes

Porte da empresa Fornecedor Representante Foi
credenciado

Pequena 18.545.608/0001-67 - DIGITECNICA
EQUIPAMENTOS E SERVICOS
LTDA -EPP

SimMARCIA REIS SOLANO

Lote:

Descrição:

Lote único

1

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Situação: Homologado

Adjudicado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

18.545.608/0001-67 - DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA -EPP

Valor total do lote: R$ 17.000,00

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

MANUTENCAO EM NOBREAK, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS

Nº do item no processo: 1

000099392 Tipo: Serviço*Código do item:

Similar: Não
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Marca: Modelo:

Quantidade:

- -

1,00

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Valor unitário: R$ 17.000,0000 Valor total: R$ 17.000,00

Propostas:

Fornecedor:

18.545.608/0001-67 - DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA -EPP

Identificação do fornecedor: F000153

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 17.000,00

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

MANUTENCAO EM NOBREAK, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS

Nº do item no processo: 1

000099392 Tipo: Serviço*Código do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:- -

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 17.000,0000 R$ 17.000,00

Reinício de disputa aberta

Data / hora Pregoeiro responsável Houve reinício Justificativa

14/10/2021 09:56:04 M1403567 - REINALDO VITOR
PEDROSO

-Não

Aceitação de proposta

Data / hora Evento

14/10/2021 13:32:57 A proposta do fornecedor 18.545.608/0001-67 - DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E
SERVICOS LTDA -EPP foi aceita, pelo valor total de R$ 17.000,00.

Habilitação de fornecedor

Data / hora Evento

14/10/2021 14:07:34 O fornecedor DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA -EPP foi
habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Data / hora Evento

Intenção de recurso
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Data / hora Evento

- Concedido o prazo de manifestação de intenção de recurso, conforme preconiza o
artigo 44 do Decreto nº 48.012/2020, nenhum licitante manifestou a intenção de
interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora Evento

14/10/21 10:11
Será solicitado à área técnica demandante que avalie as especificações
técnicas encaminhadas pelo licitante; e que se fazem necessárias ao
objeto/serviço a ser prestado.

14/10/2021 13:30Data e hora prevista para reativação:

Motivo:
Suspensão

Mensagens de chat

Data / hora Remetente MensagemLote

14/10/2021 14:20:08 Fornecedor
F000153

Boa tarde, obrigado.1

14/10/2021 14:19:57 Pregoeiro Tenham uma ótima tarde!1

14/10/2021 14:19:51 Pregoeiro Em nome da Fundação João Pinheiro, agradeço a
participação de todos! E, espero contar com a
participação dos senhores(as) em uma próxima
oportunidade.

1

14/10/2021 14:19:34 Pregoeiro Uma vez que não houve nenhuma manifestação de
recurso, declaro que o lote único para o Edital em
questão foi finalizado com êxito! Seguirá agora para
adjudicação e homologação.

1

14/10/2021 14:18:51 Portal de
compras

O cadastramento de manifestações de intenção de
recurso foi finalizado em 14/10/2021, às 14:18. Não
houve intenção manifestada pelos fornecedores
participantes do lote.

1

14/10/2021 14:09:10 Pregoeiro Foi aberto o prazo de 10 (dez) minutos para
intenção/manifestação de recursos, conforme dispõe o
item "11. Dos Recursos", contido no Edital.

1

14/10/2021 14:08:48 Portal de
compras

O lote foi habilitado para cadastramento de
manifestações de intenção de recurso em 14/10/2021,
às 14:08.

1

14/10/2021 14:07:34 Portal de
compras

O fornecedor 18.545.608/0001-67 - DIGITECNICA
EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA -EPP, cuja
proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.

1

14/10/2021 13:53:59 Pregoeiro Toda a documentação do fornecedor F000153 está
sendo analisada neste momento. Peço que aguarde um
momento, por gentileza.

1

14/10/2021 13:52:40 Portal de
compras

Finalizado o prazo para envio do arquivo de digilência.1

14/10/2021 13:48:04 Portal de
compras

O fornecedor F000153 enviou o novo arquivo de
diligência.

1
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Data / hora Remetente MensagemLote

14/10/2021 13:38:54 Portal de
compras

Fornecedor F000153 favor acessar o lote  1 e enviar o
novo arquivo de diligência.#linkPregao{Clique aqui
enviar o arquivo, urlAcessoPropostaDiligencia, 145017,
476934}

1

14/10/2021 13:32:57 Portal de
compras

A proposta do fornecedor 18.545.608/0001-67 -
DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA -
EPP para esse lote foi aceita. O valor final da proposta
foi 17.000,00.

1

14/10/2021 13:30:49 Pregoeiro Prezados, boa tarde! Daremos agora continuidade à
sessão do Pregão Eletrônico nº 35/2021.

1

14/10/2021 13:30:28 Portal de
compras

Esse lote foi reativado.1

14/10/2021 10:12:08 Fornecedor
F000153

ok1

14/10/2021 10:11:12 Portal de
compras

Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Será
solicitado à área técnica demandante que avalie as
especificações técnicas encaminhadas pelo licitante; e
que se fazem necessárias ao objeto/serviço a ser
prestado. ". O lote deve ser reativado dia 14/10/2021 às
13:30 h.

1

14/10/2021 10:09:23 Pregoeiro Irei solicitar à área técnica demandante que avalie as
especificações técnicas necessárias, e suspenderei a
sessão para que haja tempo hábil para esta análise.

1

14/10/2021 10:08:27 Pregoeiro Prezado F000153, desta vez, como não houve lances, e
não foi necessário a edição de nova proposta, os
documentos da proposta encontram-se no sistema.

1

14/10/2021 09:56:04 Portal de
compras

A sessão de lances para esse lote foi encerrada.1

14/10/2021 09:54:49 Fornecedor
F000153

sim.1

14/10/2021 09:54:30 Pregoeiro Só um instante, por gentileza.1

14/10/2021 09:54:25 Pregoeiro Sim, quando há lances, e o valor da proposta inicial
cadastrada sofra alteração, o sistema elimina
automaticamente a documentação cadastrada
inicialmente pelo fornecedor, e daí é preciso que o
fornecedor envie novamente. Mas, neste caso, como
não houve lances, acredito não haver problemas.

1

14/10/2021 09:53:02 Fornecedor
F000153

Da ultima vez fui desclassificado por motivo da proposta
comercial ter sido substituida por outros documentos

1

14/10/2021 09:52:47 Pregoeiro Aguarde um instante, por favor! Irei avaliar se esta
documentação está acessível neste momento.

1

14/10/2021 09:52:10 Pregoeiro Essa COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA pode
dar-se também por algum documento contendo link do
fabricante com informação de assistência técnica
autorizada, por exemplo, ou certificado de Parceiro da
Fabricante.

1

14/10/2021 09:52:06 Fornecedor
F000153

Essas informações já foram enviadas, será necessario
enviar novamente?

1
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Data / hora Remetente MensagemLote

14/10/2021 09:51:25 Pregoeiro Prezado F000153, é necessário que envie também as
informações solicitadas no item "7. Do Preenchimento
da Proposta" do Edital, observando principalmente o
subitem "7.1.3" onde diz: "Devem ser anexadas
informações para a avaliação da proposta inicial
constante de folder, catálogo, ficha para os referidos
itens/lote." Essa informação é replicada também no
subitem 7.1 (7. Critérios da Aceitabilidade da Proposta)
do Termo de Referência." A CONTRATADA deverá
apresentar, durante a sessão do pregão, catálogos,
fichas técnicas, manuais ou outros documentos, de
forma a comprovar aptidão técnica publicado pelo
fabricante do equipamento ofertado, em língua
portuguesa ou inglesa, com as informações sobre o
atendimento dos requisitos exigido na especificação
técnica."

1

14/10/2021 09:51:14 Fornecedor
F000153

Ok.1

14/10/2021 09:50:43 Pregoeiro Suspenderei a sessão para o envio da nova Proposta,
conforme consta em Edital.

1

14/10/2021 09:49:42 Pregoeiro Ok, F000153!1

14/10/2021 09:48:38 Fornecedor
F000153

Sr. Pregoeiro, esse é nosso melhor valor.1

14/10/2021 09:48:17 Pregoeiro Ou seria esses R$ 17.000,00 seu último valor para a
prestação do serviço para o contrato de 1 ano?

1

14/10/2021 09:47:38 Pregoeiro Prezado licitante F000153, a sessão foi encerrada, e
você foi o detentor do melhor lance. Há a possibilidade
de melhorarmos este valor um pouco?

1

14/10/2021 09:36:57 Pregoeiro Senhores fornecedores, fineza ofertar lances, tendo em
vista que a duração será de 10 minutos, conforme
consta em edital.

1

14/10/2021 09:36:41 Pregoeiro A sessão de lances foi iniciada para o lote 1. Gentileza
efetuar seus lances!

1

14/10/2021 09:36:24 Portal de
compras

A sessão de lances para esse lote foi iniciada.1

14/10/2021 09:33:51 Fornecedor
F000153

Bom dia Reinaldo! Ok.1

14/10/2021 09:33:09 Pregoeiro Inicialmente, farei a classificação das propostas, e em
seguida iniciarei a sessão dos lances.

1

14/10/2021 09:32:56 Pregoeiro Me chamo Reinaldo, e serei o Pregoeiro que conduzirá
esta sessão de Pregão Eletrônico.

1

14/10/2021 09:32:42 Pregoeiro Prezados(as) Senhores (as) licitantes, bom dia!1

14/10/2021 09:31:44 Portal de
compras

A sessão do pregão foi iniciada.Todos

Ocorrências relevantes

Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

Data / hora Pregoeiro anterior Novo pregoeiro

14/10/2021 09:31:44 - M1403567 - REINALDO VITOR PEDROSO
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 14:18:51 horas, do dia 14 de Outubro de 2021, cuja
ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.

CLAUDIA FRANCISCA ENES -  Pregoeiro Suplente

REINALDO VITOR PEDROSO - Pregoeiro Titular

Equipe de apoio

- Cássio Barbosa da Cruz - MASP 1207076-9;
- Marilia Andrade Ayres Frade  MASP 1222288-1;
- Rafael Gustavo César de Almeida - MASP 1267065-9.
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