
Ata de pregão

Órgão ou entidade:

Unidade:

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA

DIRETORIA DE COMPRAS E MATERIAIS

Ata final da sessão do Pregão eletrônico - Processo de compras nº 1691001 000007/2019.

Às 10:01:28 horas, do dia 27 de Março de 2019, reuniram-se no site www.compras.mg.gov.br, o Pregoeiro
Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de
realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão para aquisição de SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O CENTRO SOCIOEDUCATIVO RIBEIRÃO DAS
NEVES.

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 09.620.064/0001-60 - MANIA
SOLUCOES EM ALIMENTACAO E
SERVICOS LTDA - EPP

SimTenesse Emidio Rodrigues

Outro 09.487.591/0001-48 - NUTRIVIP
ALIMENTACAO LTDA

SimRENATO LIMA PINTO

Outro 00.787.023/0001-98 - STILLUS
ALIMENTACAO LTDA

SimAlvimar Gaspar dos Reis

Micro 11.788.563/0001-02 - Crs Eventos
Servicos De Alimentos Ltda Me

SimRAPHAEL LIMA

Outro 03.178.438/0001-52 - FAMILY
RESTAURANT'S LTDA

SimCrisomiro Marinho de Almeida

Pequena 01.510.654/0001-28 - A BOMBORDO
REFEICOES LTDA

SimANA REGINA RODRIGUES
BATISTA PERAZZA DE
RIBEIRO E DIAS

Lote:

Descrição:

Contratação de serviço para preparação, produção e fornecimento contínuo de refeições e lanches, na
forma administrada, dentro das instalações do Centro Socioeducativo Ribeirão das Neves.

1

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação: Homologado

Uma vez que o lote foi fracassado, não há vencedor.

Nº do item no lote: 1 Nº do item no processo: 1
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SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PREPARADOS POR TERCEIROS, PRESTADOS
POR PESSOA JURIDICA

000007064 Tipo:

Especificação do item:

Serviço*Código do item:

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1

Nº do item no lote: 2 Nº do item no processo: 2

SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO PREPARADAS POR  TERCEI ROS, PRESTADOS
POR PESSOA JURIDICA

000007056 Tipo:

Especificação do item:

Serviço*Código do item:

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1

Propostas:

Fornecedor:

00.787.023/0001-98 - STILLUS ALIMENTACAO LTDA

Identificação do fornecedor: F000185

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 993.000,00

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PREPARADOS POR TERCEIROS,
PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

Nº do item no processo: 1

000007064 Tipo: Serviço*Código do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:- -

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 260.580,0000 R$ 260.580,00

Nº do item no lote:

Especificação do item:

2

SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO PREPARADAS POR  TERCEI ROS,
PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

Nº do item no processo: 2

000007056 Tipo: Serviço*Código do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:- -

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 732.420,0000 R$ 732.420,00

Fornecedor:

01.510.654/0001-28 - A BOMBORDO REFEICOES LTDA

Identificação do fornecedor: F000115
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Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 1.030.633,92

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PREPARADOS POR TERCEIROS,
PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

Nº do item no processo: 1

000007064 Tipo: Serviço*Código do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:- -

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 268.902,0700 R$ 268.902,07

Nº do item no lote:

Especificação do item:

2

SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO PREPARADAS POR  TERCEI ROS,
PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

Nº do item no processo: 2

000007056 Tipo: Serviço*Código do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:- -

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 761.731,8500 R$ 761.731,85

Fornecedor:

03.178.438/0001-52 - FAMILY RESTAURANT'S LTDA

Identificação do fornecedor: F000107

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 1.124.736,18

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PREPARADOS POR TERCEIROS,
PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

Nº do item no processo: 1

000007064 Tipo: Serviço*Código do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:- -

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 295.847,5500 R$ 295.847,55

Nº do item no lote:

Especificação do item:

2

SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO PREPARADAS POR  TERCEI ROS,
PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

Nº do item no processo: 2

000007056 Tipo: Serviço*Código do item:

Similar: Não
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Marca: Modelo:- -

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 828.888,6300 R$ 828.888,63

Fornecedor:

09.487.591/0001-48 - NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA

Identificação do fornecedor: F000108

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 1.025.378,26

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PREPARADOS POR TERCEIROS,
PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

Nº do item no processo: 1

000007064 Tipo: Serviço*Código do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:- -

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 737.300,0000 R$ 737.300,00

Nº do item no lote:

Especificação do item:

2

SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO PREPARADAS POR  TERCEI ROS,
PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

Nº do item no processo: 2

000007056 Tipo: Serviço*Código do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:- -

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 288.078,2600 R$ 288.078,26

Fornecedor:

09.620.064/0001-60 - MANIA SOLUCOES EM ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000141

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 938.947,19

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PREPARADOS POR TERCEIROS,
PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

Nº do item no processo: 1

000007064 Tipo: Serviço*Código do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:- -

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1,00
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Valor unitário: Valor total:R$ 692.483,5000 R$ 692.483,50

Nº do item no lote:

Especificação do item:

2

SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO PREPARADAS POR  TERCEI ROS,
PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

Nº do item no processo: 2

000007056 Tipo: Serviço*Código do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:- -

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 246.463,6900 R$ 246.463,69

Fornecedor:

11.788.563/0001-02 - Crs Eventos  Servicos De Alimentos Ltda Me

Identificação do fornecedor: F000128

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 2.050.000,00

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PREPARADOS POR TERCEIROS,
PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

Nº do item no processo: 1

000007064 Tipo: Serviço*Código do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:- -

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 850.000,0000 R$ 850.000,00

Nº do item no lote:

Especificação do item:

2

SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO PREPARADAS POR  TERCEI ROS,
PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

Nº do item no processo: 2

000007056 Tipo: Serviço*Código do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:- -

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 1.200.000,0000 R$ 1.200.000,00

Lances:

Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) Foi excluído pelo
pregoeiro?

27/03/2019 10:46:26 11.788.563/0001-02 - Crs Eventos
Servicos De Alimentos Ltda Me

NãoR$ 958.056,00

27/03/2019 10:45:31 01.510.654/0001-28 - A
BOMBORDO REFEICOES LTDA

NãoR$ 936.950,00

27/03/2019 10:44:49 00.787.023/0001-98 - STILLUS
ALIMENTACAO LTDA

NãoR$ 937.000,00
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Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) Foi excluído pelo
pregoeiro?

27/03/2019 10:44:11 01.510.654/0001-28 - A
BOMBORDO REFEICOES LTDA

NãoR$ 938.947,08

27/03/2019 10:43:58 03.178.438/0001-52 - FAMILY
RESTAURANT'S LTDA

NãoR$ 938.947,10

27/03/2019 10:43:39 03.178.438/0001-52 - FAMILY
RESTAURANT'S LTDA

NãoR$ 938.947,12

27/03/2019 10:43:37 01.510.654/0001-28 - A
BOMBORDO REFEICOES LTDA

NãoR$ 938.947,12

27/03/2019 10:42:12 01.510.654/0001-28 - A
BOMBORDO REFEICOES LTDA

NãoR$ 938.947,14

27/03/2019 10:41:17 03.178.438/0001-52 - FAMILY
RESTAURANT'S LTDA

NãoR$ 938.947,15

27/03/2019 10:41:07 03.178.438/0001-52 - FAMILY
RESTAURANT'S LTDA

NãoR$ 938.947,17

27/03/2019 10:40:53 03.178.438/0001-52 - FAMILY
RESTAURANT'S LTDA

NãoR$ 938.947,18

27/03/2019 10:23:05 11.788.563/0001-02 - Crs Eventos
Servicos De Alimentos Ltda Me

NãoR$ 985.894,00

27/03/2019 10:21:25 11.788.563/0001-02 - Crs Eventos
Servicos De Alimentos Ltda Me

NãoR$ 986.160,00

27/03/2019 10:19:43 00.787.023/0001-98 - STILLUS
ALIMENTACAO LTDA

NãoR$ 939.000,00

27/03/2019 10:17:50 11.788.563/0001-02 - Crs Eventos
Servicos De Alimentos Ltda Me

NãoR$ 1.025.000,00

De acordo com a previsão dos Arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº. 123/2006 sobre critério de desempate, foi
dada oportunidade para o fornecedor 11.788.563/0001-02 - Crs Eventos  Servicos De Alimentos Ltda Me,
ME/EPP, cobrir o melhor lance da sessão.
O fornecedor 11.788.563/0001-02 - Crs Eventos  Servicos De Alimentos Ltda Me não manifestou interesse em
melhorar seu lance.

De acordo com a previsão dos Arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº. 123/2006 sobre critério de desempate, foi
dada oportunidade para o fornecedor 09.620.064/0001-60 - MANIA SOLUCOES EM ALIMENTACAO E
SERVICOS LTDA - EPP, ME/EPP, cobrir o melhor lance da sessão.
O fornecedor 09.620.064/0001-60 - MANIA SOLUCOES EM ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - EPP não
manifestou interesse em melhorar seu lance.

Aceitação de proposta

Data / hora Evento

03/05/2019 10:16:11 A proposta do fornecedor 09.487.591/0001-48 - NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA
não foi aceita, pelo seguinte motivo: Conforme Relatório nº 4 - Inabilitação
Nutrivip/SESP/NULIC/2019, o fornecedor F000108 foi instado a enviar a
documentação concernente a habilitação nos termos dos subitens 7.3.9. e 7.3.9.1.
Entretanto, a empresa não encaminhou a documentação solicitada tempestivamente,
portanto, será INABILITADA..

29/04/2019 15:33:14 A proposta do fornecedor 11.788.563/0001-02 - Crs Eventos  Servicos De Alimentos
Ltda Me não foi aceita, pelo seguinte motivo: Conforme Relatório nº 3 - Inabilitação
CRS Eventos/SESP/NULIC/2019, o fornecedor F000128 foi instado a enviar a
documentação concernente a habilitação nos termos dos subitens 7.3.9. e 7.3.9.1.
Entretanto, a empresa não encaminhou a documentação solicitada tempestivamente,
portanto, será INABILITADA..

24/04/2019 15:40:14 A proposta do fornecedor 09.620.064/0001-60 - MANIA SOLUCOES EM
ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - EPP não foi aceita, pelo seguinte motivo:
Conforme Relatório nº 2 - Inabilitação Mania Soluções/SESP/NULIC/2019, o
fornecedor F000141 foi instado a enviar a documentação concernente a habilitação
nos termos dos subitens 7.3.9. e 7.3.9.1. Entretanto, a empresa não encaminhou a
documentação solicitada tempestivamente, portanto,  será INABILITADA..
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Data / hora Evento

17/04/2019 10:13:40 A proposta do fornecedor 03.178.438/0001-52 - FAMILY RESTAURANT'S LTDA não
foi aceita, pelo seguinte motivo: Conforme Relatório nº 1 - Inabilitação
Family/SESP/NULIC/2019, o fornecedor F000107 foi instado a enviar a
documentação concernente a habilitação nos termos dos subitens 7.3.9. e 7.3.9.1.
Entretanto, a empresa não encaminhou a documentação solicitada tempestivamente,
portanto,  será INABILITADA..

12/04/2019 15:46:08 A proposta do fornecedor 00.787.023/0001-98 - STILLUS ALIMENTACAO LTDA não
foi aceita, pelo seguinte motivo: Conforme publicação realizada no Diário Oficial do
Estado de Minas Gerais no dia 30/03/2019, o fornecedor F000185, cuja razão social
STILLUS ALIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 00.787.023/0001-98, foi declarada inidônea,
nos termos do inciso IV e §3, do artigo 87, c/c o inciso II e III, do artigo 88, da Lei nº
8.666 de 1993, estando impossibilitada de licitar e contratar com toda a
Administração Estadual..

03/04/2019 15:41:54 A proposta do fornecedor 01.510.654/0001-28 - A BOMBORDO REFEICOES LTDA
não foi aceita, pelo seguinte motivo: Conforme Relatório nº
4159136/SESP/NULIC/2019 e Parecer Técnico 26, o fornecedor F000115 não
atendeu aos requisitos dos subitens 6.9.4. e 8.6.1. do Edital 07/2019. Portanto, será
inabilitado..

Data / hora Evento

03/05/2019 10:23:23 Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo
12º, do Decreto 44.786/2008, o fornecedor 01.510.654/0001-28 - A BOMBORDO
REFEICOES LTDA manifestou a intenção de interpor recurso pelo seguinte motivo: A
Bombordo, Refeições Ltda manifesta sua intenção de interpor recurso contra a sua
inabilitação por entender que cumpriu integralmente as exigências editalícias
conforme se demonstrará em peça recursal. .

Intenção de recurso

Data limite para interposição das razões de recurso:

Data limite para interposição das contra-razões de recurso:

08/05/2019

13/05/2019

Mensagens de chat

Data / hora Remetente MensagemLote

03/05/2019 10:45:38 Fornecedor
F000115

Obrigado e Bom dia!1

03/05/2019 10:39:56 Pregoeiro Agradeço pela participação, compreensão e atenção de
todos! Tenham uma boa tarde.

Todos

03/05/2019 10:39:50 Pregoeiro Dessa forma, a sessão será suspensa neste momento
com retorno marcado para dia 21/05/2019 às 15h00.
Contamos com a presença de todos os senhores.

Todos

03/05/2019 10:38:23 Pregoeiro Dessa forma, o recorrente deverá apresentar as razões
de recurso no prazo de  3 (três) dias úteis,
preferencialmente por e-mail
licitacaosesp@seguranca.mg.gov.br. Ficando os demais
participantes, desde logo intimados, sem necessidade
de publicação, a apresentarem contrarrazões em igual
número de dias, contados do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos

Todos

03/05/2019 10:35:28 Pregoeiro 9.5. Os recursos serão decididos no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados do encerramento do prazo para
apresentação de contrarrazão, sendo que o acolhimento
de recurso importará validação exclusivamente dos atos
suscetíveis de aproveitamento.

Todos
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Data / hora Remetente MensagemLote

03/05/2019 10:35:08 Pregoeiro 9.4.1. Para fins de juízo de admissibilidade do recurso, o
pregoeiro poderá não conhecer do recurso caso
verifique ausentes quaisquer pressupostos processuais,
como sucumbência, tempestividade, legitimidade,
interesse e motivação, vedado exame prévio da questão
relacionada ao mérito do recurso.

Todos

03/05/2019 10:34:02 Pregoeiro 9.4. Não serão conhecidos recursos não registrados na
forma e prazo estabelecidos no item 9.1 do edital, além
de que, a falta de manifestação imediata e motivada do
fornecedor, importará decadência do direito de recurso.

Todos

03/05/2019 10:33:37 Pregoeiro E ainda, conforme subitem 9.3. "A apresentação de
documentos complementares, em caso de
indisponibilidade ou inviabilidade técnica ou material da
via eletrônica, devidamente identificados, relativos aos
recursos interpostos ou contrarrazões, se houver, será
efetuada mediante documento protocolizado junto ao
PROTOCOLO GERAL  Rodovia Papa João Paulo II,
4.001  Ed. Gerais  1º andar  Bairro Serra Verde  Belo
Horizonte/MG  CEP 31.630-901 (a/c do Pregoeiro do
Núcleo de Licitação (Nulic), Coordenadoria de
Planejamento, Gestão e Finanças (CPGF), Secretaria
de Estado de Segurança Pública), no horário de 09h00
(nove horas) às 17h30min (dezessete horas e trinta
minutos), em envelopes separados, lacrados,
rubricados, marcados como restritos e identificados com
os dados da empresa licitante e do processo licitatório
(nº. do processo e lote), observados os prazos previstos
no item 9.1."

Todos

03/05/2019 10:33:10 Pregoeiro 9.2. odos os procedimentos para interposição de
recurso, compreendida a manifestação da intenção do
licitante durante a sessão pública, e o encaminhamento
das razões do recurso e de eventuais contrarrazões
pelos demais licitantes, serão realizados por meio do
sistema eletrônico, em formulários próprios, nos termos
do art. 13, XLI, do Decreto nº 44.786, de 2008, e, em
caso de indisponibilidade técnica ou material do sistema
oficial do Estado de Minas Gerais, alternativamente, via
e-mail, observados os prazos previstos no item 9.1.

Todos

03/05/2019 10:32:53 Pregoeiro  Nos termos do subitem 9.1. do Edital 07/2019:
"Declarado o vencedor ou fracassado o lote, o
participante do certame terá até 10 (dez) minutos para
manifestar, imediata e motivadamente, exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, em campo próprio, a
intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 3
(três) dias úteis, contados da sessão do pregão, para
apresentação das razões de recurso, ficando os demais
participantes, desde logo intimados, sem necessidade
de publicação, a apresentarem contrarrazões em igual
número de dias, contados do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos."

Todos

03/05/2019 10:32:07 Portal de
compras

Foi(ram) aceita(s) a(s) intenção(ões) de recurso(s) do(s)
fornecedor(es): A BOMBORDO REFEICOES LTDA.

1

03/05/2019 10:28:48 Portal de
compras

O cadastramento de manifestações de intenção de
recurso foi finalizado em 03/05/2019, às 10:28. O
fornecedor "01.510.654/0001-28 - A BOMBORDO
REFEICOES LTDA" manifestou intenção de interpor
recurso para o lote.

1

03/05/2019 10:18:34 Portal de
compras

O lote foi habilitado para cadastramento de
manifestações de intenção de recurso em 03/05/2019,
às 10:18.

1
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Data / hora Remetente MensagemLote

03/05/2019 10:17:41 Pregoeiro Dessa forma, nos termos do subitem 9.1. do Edital
07/2019: "Declarado o vencedor ou fracassado o lote, o
participante do certame terá até 10 (dez) minutos para
manifestar, imediata e motivadamente, exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, em campo próprio, a
intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 3
(três) dias úteis, contados da sessão do pregão, para
apresentação das razões de recurso, ficando os demais
participantes, desde logo intimados, sem necessidade
de publicação, a apresentarem contrarrazões em igual
número de dias, contados do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos."

Todos

03/05/2019 10:16:11 Portal de
compras

A proposta do fornecedor 09.487.591/0001-48 -
NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA para esse lote foi
rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de
acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Conforme
Relatório nº 4 - Inabilitação Nutrivip/SESP/NULIC/2019,
o fornecedor F000108 foi instado a enviar a
documentação concernente a habilitação nos termos
dos subitens 7.3.9. e 7.3.9.1. Entretanto, a empresa não
encaminhou a documentação solicitada
tempestivamente, portanto, será INABILITADA.".

1

03/05/2019 10:14:05 Pregoeiro Entretanto, decorrido o prazo estabelecido, o
Fornecedor  F000108 - 09.487.591/0001-48 - NUTRIVIP
ALIMENTACAO LTDA não encaminhou a
documentação concernente a habilitação neste certame.
Logo, por entender que os requisitos e princípios que
permeiam os atos da Administração Pública devem ser
irrestritamente observados, o fornecedor será
INABILITADO.

Todos

03/05/2019 10:13:04 Pregoeiro Face a inabilitação do fornecedor F000128, foi solicitado
ao fornecedor F000108 que enviasse a documentação
concernente a habilitação nos termos dos subitens
7.3.9. e 7.3.9.1. do edital e a proposta comercial
definitiva, os quais deveriam ser enviados no prazo de 2
(dois) dias, prazo finalizado em 02/05/2019, tendo em
vista o feriado do dia 01/05/2019.

Todos

03/05/2019 10:06:53 Pregoeiro Aguardem por gentileza.Todos

03/05/2019 10:06:08 Pregoeiro Bom dia senhores licitantesTodos

03/05/2019 10:00:13 Fornecedor
F000115

Bom dia!!!1

29/04/2019 15:38:15 Pregoeiro Devido ao feriado nacional 01/05/2019, a sessão será
remarcada para 03/05/2019.

Todos

29/04/2019 15:37:23 Pregoeiro RETIFICANDO: Dessa forma, a sessão será suspensa
neste momento com retorno marcado para dia
03/05/2019 às 10h00. Contamos com a presença de
todos os senhores.

Todos

29/04/2019 15:36:27 Pregoeiro Agradeço pela participação, compreensão e atenção de
todos! Tenham uma boa tarde.

Todos

29/04/2019 15:36:12 Pregoeiro Dessa forma, a sessão será suspensa neste momento
com retorno marcado para dia 02/05/2019 às 10h00.
Contamos com a presença de todos os senhores.

Todos

Pregão / SIAD ATA DE PREGÃO
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29/04/2019 15:35:24 Pregoeiro 7.3.9.1. O licitante detentor da melhor oferta deverá
encaminhar a documentação de habilitação e a proposta
comercial atualizada com os valores e descontos
negociados no pregão no prazo máximo de 02 (dois)
dias úteis, para o seguinte endereço: PROTOCOLO
GERAL  Rodovia Papa João Paulo II, 4.001  Ed. Gerais
1º andar  Bairro Serra Verde  Belo Horizonte/MG  CEP
31.630-901 (a/c Pregoeiro do Núcleo de Licitação
(NULIC), Coordenadoria de Planejamento, Gestão e
Finanças (CPGF), Secretaria de Estado de Segurança
Pública), no horário de 09h00 (nove horas) às 17h30min
(dezessete horas e trinta minutos), em envelopes
separados, lacrados, rubricados, marcados como
restritos e identificados com os dados da empresa
licitante e do processo licitatório (nº. do processo e lote).

Todos

29/04/2019 15:35:12 Pregoeiro 7.3.9. O sistema identificará o licitante detentor da
melhor oferta que deverá comprovar sua habilitação no
prazo máximo de 2 (dois) dias, após a solicitação do
pregoeiro, mediante encaminhamento de cópia da
documentação de habilitação e da proposta comercial
atualizada com os valores obtidos no pregão, por meio
do e-mail licitacaosesp@seguranca.mg.gov.br.

Todos

29/04/2019 15:34:17 Pregoeiro Tendo em vista a decisão supracitada e prosseguindo
com o tratamento isonômico ofertado neste certame,
solicito que o Fornecedor F000108 - 09.487.591/0001-
48 - NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA, nos termos dos
subitens 7.3.9. e 7.3.9.1. do Edital 07/2019, encaminhe
os documentos referentes a habilitação e a proposta
comercial definitiva.

Todos

29/04/2019 15:33:16 Fornecedor
F000115

Boa tarde!1

29/04/2019 15:33:14 Portal de
compras

A proposta do fornecedor 11.788.563/0001-02 - Crs
Eventos  Servicos De Alimentos Ltda Me para esse lote
foi rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de
acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Conforme
Relatório nº 3 - Inabilitação CRS
Eventos/SESP/NULIC/2019, o fornecedor F000128 foi
instado a enviar a documentação concernente a
habilitação nos termos dos subitens 7.3.9. e 7.3.9.1.
Entretanto, a empresa não encaminhou a
documentação solicitada tempestivamente, portanto,
será INABILITADA.".

1

29/04/2019 15:32:25 Pregoeiro Entretanto, decorrido o prazo estabelecido, o
Fornecedor F000128 - Crs Eventos  Servicos De
Alimentos Ltda Me - CNPJ 11.788.563/0001-02 não
encaminhou a documentação concernente a habilitação
neste certame. Logo, por entender que os requisitos e
princípios que permeiam os atos da Administração
Pública devem ser irrestritamente observados, o
fornecedor será INABILITADO.

Todos

29/04/2019 15:31:56 Pregoeiro Face a inabilitação do fornecedor F000141, foi solicitado
ao fornecedor F000128 que enviasse a documentação
concernente a habilitação nos termos dos subitens
7.3.9. e 7.3.9.1. do edital e a proposta comercial
definitiva, os quais deveriam ser enviados no prazo de 2
(dois) dias, prazo finalizado em 26/04/2019.

Todos

29/04/2019 15:31:21 Pregoeiro Boa tarde senhores licitantes!Todos

24/04/2019 17:06:27 Fornecedor
F000108

Boa tarde1
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24/04/2019 15:49:04 Pregoeiro Agradeço pela participação, compreensão e atenção de
todos! Tenham uma boa tarde.

Todos

24/04/2019 15:48:06 Pregoeiro Dessa forma, a sessão será suspensa neste momento
com retorno marcado para dia 29/04/2019 às 15h30min.
Contamos com a presença de todos os senhores.

Todos

24/04/2019 15:46:58 Pregoeiro 7.3.9.1. O licitante detentor da melhor oferta deverá
encaminhar a documentação de habilitação e a proposta
comercial atualizada com os valores e descontos
negociados no pregão no prazo máximo de 02 (dois)
dias úteis, para o seguinte endereço: PROTOCOLO
GERAL  Rodovia Papa João Paulo II, 4.001  Ed. Gerais
1º andar  Bairro Serra Verde  Belo Horizonte/MG  CEP
31.630-901 (a/c Pregoeiro do Núcleo de Licitação
(NULIC), Coordenadoria de Planejamento, Gestão e
Finanças (CPGF), Secretaria de Estado de Segurança
Pública), no horário de 09h00 (nove horas) às 17h30min
(dezessete horas e trinta minutos), em envelopes
separados, lacrados, rubricados, marcados como
restritos e identificados com os dados da empresa
licitante e do processo licitatório (nº. do processo e lote).

Todos

24/04/2019 15:46:41 Pregoeiro 7.3.9. O sistema identificará o licitante detentor da
melhor oferta que deverá comprovar sua habilitação no
prazo máximo de 2 (dois) dias, após a solicitação do
pregoeiro, mediante encaminhamento de cópia da
documentação de habilitação e da proposta comercial
atualizada com os valores obtidos no pregão, por meio
do e-mail licitacaosesp@seguranca.mg.gov.br.

Todos

24/04/2019 15:43:29 Pregoeiro Tendo em vista a decisão supracitada e prosseguindo
com o tratamento isonômico ofertado neste certame,
solicito que o Fornecedor F000128 - Crs Eventos
Servicos De Alimentos Ltda Me - CNPJ
11.788.563/0001-02, nos termos dos subitens 7.3.9. e
7.3.9.1. do Edital 07/2019, encaminhe os documentos
referentes a habilitação e a proposta comercial

Todos

24/04/2019 15:40:14 Portal de
compras

A proposta do fornecedor 09.620.064/0001-60 - MANIA
SOLUCOES EM ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA -
EPP para esse lote foi rejeitada. O motivo da não
aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro da
sessão, é: "Conforme Relatório nº 2 - Inabilitação Mania
Soluções/SESP/NULIC/2019, o fornecedor F000141 foi
instado a enviar a documentação concernente a
habilitação nos termos dos subitens 7.3.9. e 7.3.9.1.
Entretanto, a empresa não encaminhou a
documentação solicitada tempestivamente, portanto,
será INABILITADA.".

1

24/04/2019 15:38:19 Pregoeiro Entretanto, decorrido o prazo estabelecido, o fornecedor
F000141 - MANIA SOLUCOES EM ALIMENTACAO E
SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ 09.620.064/0001-60,
não encaminhou a documentação concernente a
habilitação neste certame, portanto, por entender que os
requisitos e princípios que permeiam os atos da
Administração Pública devem ser irrestritamente
observados, será INABILITADA.

Todos

24/04/2019 15:37:22 Pregoeiro Face a inabilitação do fornecedor F000107, foi solicitado
ao fornecedor F000141 que enviasse a documentação
concernente a habilitação nos termos dos subitens
7.3.9. e 7.3.9.1. do edital e a proposta comercial
definitiva, os quais deveriam ser enviados no prazo de 2
(dois) dias, prazo finalizado em 23/04/2019.

Todos

24/04/2019 15:30:17 Pregoeiro Boa tarde senhores licitantes!Todos

Pregão / SIAD ATA DE PREGÃO
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17/04/2019 10:25:27 Pregoeiro Agradeço pela participação, compreensão e atenção de
todos! Tenham um bom dia.

Todos

17/04/2019 10:25:05 Pregoeiro Informo a V. S.as. que, conforme publicação no Diário
Oficial de Minas Gerais, no dia 18 de abril de 2019,
quinta-feira santa, será ponto facultativo e 19 de abril de
2019, sexta-feira santa, feriado nacional. Portanto não
haverá expediente nesta repartição pública.

Todos

17/04/2019 10:21:12 Pregoeiro Dessa forma, a sessão será suspensa neste momento
com retorno marcado para dia 24/04/2019 às 15h30min.
Contamos com a presença de todos os senhores.

Todos

17/04/2019 10:18:34 Pregoeiro 7.3.9.1. O licitante detentor da melhor oferta deverá
encaminhar a documentação de habilitação e a proposta
comercial atualizada com os valores e descontos
negociados no pregão no prazo máximo de 02 (dois)
dias úteis, para o seguinte endereço: PROTOCOLO
GERAL  Rodovia Papa João Paulo II, 4.001  Ed. Gerais
1º andar  Bairro Serra Verde  Belo Horizonte/MG  CEP
31.630-901 (a/c Pregoeiro do Núcleo de Licitação
(NULIC), Coordenadoria de Planejamento, Gestão e
Finanças (CPGF), Secretaria de Estado de Segurança
Pública), no horário de 09h00 (nove horas) às 17h30min
(dezessete horas e trinta minutos), em envelopes
separados, lacrados, rubricados, marcados como
restritos e identificados com os dados da empresa
licitante e do processo licitatório (nº. do processo e lote).

Todos

17/04/2019 10:18:15 Pregoeiro 7.3.9. O sistema identificará o licitante detentor da
melhor oferta que deverá comprovar sua habilitação no
prazo máximo de 2 (dois) dias, após a solicitação do
pregoeiro, mediante encaminhamento de cópia da
documentação de habilitação e da proposta comercial
atualizada com os valores obtidos no pregão, por meio
do e-mail licitacaosesp@seguranca.mg.gov.br.

Todos

17/04/2019 10:17:52 Pregoeiro Em face a decisão e prosseguindo com o tratamento
isonômico ofertado neste certame, solicito que o
Fornecedor F000141 - CNPJ 09.620.064/0001-60 -
MANIA SOLUCOES EM ALIMENTACAO E SERVICOS
LTDA - EPP, nos termos dos subitens 7.3.9. e 7.3.9.1.
do Edital 07/2019, encaminhe os documentos referentes
a habilitação.

Todos

17/04/2019 10:13:40 Portal de
compras

A proposta do fornecedor 03.178.438/0001-52 - FAMILY
RESTAURANT'S LTDA para esse lote foi rejeitada. O
motivo da não aceitação da proposta, de acordo com o
pregoeiro da sessão, é: "Conforme Relatório nº 1 -
Inabilitação Family/SESP/NULIC/2019, o fornecedor
F000107 foi instado a enviar a documentação
concernente a habilitação nos termos dos subitens
7.3.9. e 7.3.9.1. Entretanto, a empresa não encaminhou
a documentação solicitada tempestivamente, portanto,
será INABILITADA.".

1

17/04/2019 10:12:20 Fornecedor
F000115

Bom dia!1

17/04/2019 10:08:50 Pregoeiro Entretanto, a empresa não encaminhou a
documentação concernente a habilitação neste certame,
portanto, por entender que os requisitos e princípios que
permeiam os atos da Administração Pública devem ser
irrestritamente observados, será INABILITADA.

Todos

17/04/2019 10:08:25 Pregoeiro O fornecedor F000107 foi instado a enviar a
documentação concernente a habilitação nos termos
dos subitens 7.3.9. e 7.3.9.1. do edital e a proposta
comercial definitiva, os quais deveriam ser enviados no
prazo de 2 (dois) dias, prazo finalizado dia 16/04/2019.

Todos
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17/04/2019 10:04:53 Pregoeiro Retificando: Pregão Eletrônico 07/2019***Todos

17/04/2019 10:04:19 Pregoeiro No dia 12 de abril de 2019, às 15h30min14s, foi iniciado
o retorno da sessão do Pregão Eletrônico 07/201. Após
inabilitação do fornecedor F000185, a Pregoeira
suplente, obedecendo a ordem de classificação,
convocou o licitante remanescente F000107, tratando-
se da empresa FAMILY RESTAURANT`S LTDA,
CNPJ03.178.438/0001-52.

Todos

17/04/2019 10:01:41 Pregoeiro Primeiramente informo que no retorno deste pregão,
esta pregoeira titular assume novamente a condução
dos trabalhos.

Todos

17/04/2019 10:00:17 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes!Todos

12/04/2019 15:59:43 Pregoeiro Boa tarde a todos!Todos

12/04/2019 15:59:27 Pregoeiro Ante isso, a sessão ficará suspensa e será remarcada
para o dia 17/04/2019 às 10:00hs.

Todos

12/04/2019 15:57:57 Pregoeiro Do mesmo modo como ocorreu com o Fornecedor
F000185, e visando o princípio da isonomia, convoco o
licitante F000107 a encaminhar os documentos
habilitatórios em 2 (dois) dias úteis.

Todos

12/04/2019 15:53:13 Fornecedor
F000108

Sr. pregoeiro, o licitante não deveria se manifestar, e
caso não haja a manifestação, ser convocado o próximo
participante?

1

12/04/2019 15:52:38 Pregoeiro 7.3.9.1. O licitante detentor da melhor oferta deverá
encaminhar a documentação de habilitação e a proposta
comercial atualizada com os valores e descontos
negociados no pregão no prazo máximo de 02 (dois)
dias úteis, para o seguinte endereço: PROTOCOLO
GERAL  Rodovia Papa João Paulo II, 4.001  Ed. Gerais
1º andar  Bairro Serra Verde  Belo Horizonte/MG  CEP
31.630-901 (a/c Pregoeiro do Núcleo de Licitação
(NULIC), Coordenadoria de Planejamento, Gestão e
Finanças (CPGF), Secretaria de Estado de Segurança
Pública), no horário de 09h00 (nove horas) às 17h30min
(dezessete horas e trinta minutos), em envelopes
separados, lacrados, rubricados, marcados como
restritos e identificados com os dados da empresa
licitante e do processo licitatório (nº. do processo e lote).

Todos

12/04/2019 15:52:24 Pregoeiro 7.3.9. O sistema identificará o licitante detentor da
melhor oferta que deverá comprovar sua habilitação no
prazo máximo de 2 (dois) dias, após a solicitação do
pregoeiro, mediante encaminhamento de cópia da
documentação de habilitação e da proposta comercial
atualizada com os valores obtidos no pregão, por meio
do e-mail licitacaosesp@seguranca.mg.gov.br.

Todos

12/04/2019 15:51:54 Pregoeiro Ante a decisão, solicito que o Fornecedor F000107 -
CNPJ 03.178.438/0001-52 - Razão Social Family
Restaurant`s LTDA, nos termos dos subitens 7.3.9. e
7.3.9.1. do Edital 07/2019, encaminhe os documentos
de habilitação.

Todos

12/04/2019 15:48:23 Pregoeiro O acesso ao Memorando.SESP/NULIC.nº 146/2019,
Memorando.SESP/AJU.nº 486/2019 e a Justificativa de
Inabilitação será disponibilizado através de solicitação
de vistas por meio do e-mail
licitacaosesp@seguranca.mg.gov.br

Todos

Pregão / SIAD ATA DE PREGÃO
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12/04/2019 15:46:08 Portal de
compras

A proposta do fornecedor 00.787.023/0001-98 -
STILLUS ALIMENTACAO LTDA para esse lote foi
rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de
acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Conforme
publicação realizada no Diário Oficial do Estado de
Minas Gerais no dia 30/03/2019, o fornecedor F000185,
cuja razão social STILLUS ALIMENTAÇÃO LTDA,
CNPJ 00.787.023/0001-98, foi declarada inidônea,  nos
termos do inciso IV e §3, do artigo 87, c/c o inciso II e III,
do artigo 88, da Lei nº 8.666 de 1993, estando
impossibilitada de licitar e contratar com toda a
Administração Estadual.".

1

12/04/2019 15:41:28 Pregoeiro Em face das considerações expendidas, em
conformidade com o posicionamento informado pela
Assessoria Jurídica, por entender que os requisitos e
princípios que permeiam os atos da Administração
Pública devem ser irrestritamente observados, verificou-
se que a empresa, STILLUS ALIMENTAÇÃO LTDA
inscrita no CNPJ sob o número 00.787.023/0001-98 não
atendeu aos requisitos de habilitação supracitados, logo
será INABILITADA.

Todos

12/04/2019 15:40:55 Pregoeiro "Não obstante,  conforme publicação realizada no Diário
Oficial do Estado de Minas Gerais no dia 30/03/2019
(Doc. SEI 4300091) e diante da informação constante
no Memorando.SESP/NULIC.nº 146/2019, infere-se que
foi concluído o processo administrativo respectivo, o
qual culminou na aplicação da penalidade de declaração
de inidoneidade da empresa Stillus Alimentação Ltda.,
nos termos do inciso IV e §3º, do art. 87 da Lei Federal
nº 8.666/93. Por outro lado, em que pese não ter sido
formalizada a inscrição da empresa nos bancos de
dados do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração
Pública Estadual - CAFIMP ( Doc. 4315846), foi
conferida a necessária publicidade à aludida declaração
de inidoneidade decorrente do devido processo
administrativo, por meio da publicação comprovada nos
autos, que por sua vez, atribuiu eficácia à penalidade
aplicada.Em decorrência, com a eficácia da declaração
de inidoneidade, ensejou-se o impedimento à empresa
de licitar e contratar com toda a Administração Estadual.
Afinal, a declaração de inidoneidade é tão grave que
impede a contratação e participação de licitação no
âmbito de quaisquer órgãos e entidades da
Administração Pública respectiva, conforme
entendimento consolidado do TCU e do STJ.  "

Todos

12/04/2019 15:40:32 Pregoeiro A fim de sanar a arrepsia e utilizado da prerrogativa no
art. 9°, § 1º, inciso II do Decreto Estadual 44.786/2008,
foi realizado consulta a douta Assessoria Jurídica
através do Memorando 146 (4301649), em que
requisitava orientação acerca do impedimento de licitar
e contratar com a Administração Pública Estadual e a
inscrição no CAFIMP para fins de habilitação. Em
resposta através do Memorando 486 (4342086), o
Procurador de Estado Alexandre Bitencourth Hayne
esclareceu:

Todos
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12/04/2019 15:40:05 Pregoeiro Contudo, cação (4300091) no Diário Oficial do Estado
de Minas Gerais, de 30 de março de 2019, que
determina a aplicação de penalidade de DECLARAÇÃO
DE INIDONEIDADE, nos termos do inciso IV e §3, do
artigo 87, c/c o inciso II e III, do artigo 88, da Lei nº
8.666 de 1993, à empresa STILLUS ALIMENTAÇÃO
LTDA, CNPJ 00.787.023/0001-98. Contudo, a pregoeira
ao realizar consulta no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração
Pública Estadual  CAFIMP, em
10/04/2019,14h43min41s, verificou que o fornecedor
NÃO SE ENCONTRA INSCRITO no Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
administração pública estadual - CAFIMP, gerando
dúvida quanto ao início da penalização.

Todos

12/04/2019 15:39:46 Pregoeiro Informo ainda que os documentos do fornecedor
F000185 foram recebidos tempestivamente no dia 05 de
abril de 2019

Todos

12/04/2019 15:37:33 Pregoeiro Primeiramente, informo a V.Sas que será a pregoeira
suplente que conduzirá a sessão de hoje.

Todos

12/04/2019 15:37:31 Fornecedor
F000108

boa tarde1

12/04/2019 15:30:35 Pregoeiro Aguardem por gentileza!Todos

12/04/2019 15:30:14 Pregoeiro Boa tarde Srs.. Licitantes!Todos

10/04/2019 15:37:54 Fornecedor
F000115

Muito obrigado Sra. Pregoeira.1

10/04/2019 15:37:40 Fornecedor
F000115

Boa tarde!1

10/04/2019 15:33:11 Pregoeiro Agradeço pela participação, compreensão e atenção de
todos! Tenham uma boa tarde.

Todos

10/04/2019 15:32:52 Pregoeiro Dessa forma, a sessão será suspensa neste momento
com retorno marcado para dia 12/04/2019 às 15h30min.
Contamos com a presença de todos os senhores.

Todos

10/04/2019 15:32:23 Pregoeiro Informo ainda que estão sendo realizadas diligências.Todos

10/04/2019 15:30:52 Pregoeiro Informo que o CNPJ do fornecedor F000185 é
00.787.023/0001-98 - STILLUS ALIMENTACAO LTDA

Todos

10/04/2019 15:30:07 Pregoeiro Senhores licitantes, boa tarde.Todos

08/04/2019 17:08:06 Fornecedor
F000115

Qual o CNPJ da licitante F 000185, já que a mesma não
se identificou quando foi chamada.

1

08/04/2019 17:06:29 Fornecedor
F000115

Sra. Pregoeira, boa tarde!1

08/04/2019 15:31:55 Pregoeiro Agradeço pela participação, compreensão e atenção de
todos! Tenham um bom dia.

Todos

08/04/2019 15:31:40 Pregoeiro Dessa forma, a sessão será suspensa neste momento
com retorno marcado para dia 10/04/2019 às 15h30min.
Contamos com a presença de todos os senhores.

Todos

08/04/2019 15:31:06 Pregoeiro Informo que os documentos encaminhados pelo licitante
F000185 estão em análise pela área técnica.

Todos

08/04/2019 15:30:10 Pregoeiro Senhores licitantes, boa tarde.Todos

05/04/2019 17:20:28 Fornecedor
F000108

ok1

03/04/2019 16:00:22 Pregoeiro Agradeço pela participação, compreensão e atenção de
todos! Tenham um bom dia.

Todos
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03/04/2019 16:00:02 Pregoeiro Dessa forma, a sessão será suspensa neste momento
com retorno marcado para dia 08/04/2019 às 15h30min.
Contamos com a presença de todos os senhores.

Todos

03/04/2019 15:59:11 Pregoeiro 7.3.9.1. O licitante detentor da melhor oferta deverá
encaminhar a documentação de habilitação e a proposta
comercial atualizada com os valores e descontos
negociados no pregão no prazo máximo de 02 (dois)
dias úteis, para o seguinte endereço: PROTOCOLO
GERAL  Rodovia Papa João Paulo II, 4.001  Ed. Gerais
1º andar  Bairro Serra Verde  Belo Horizonte/MG  CEP
31.630-901 (a/c Pregoeiro do Núcleo de Licitação
(NULIC), Coordenadoria de Planejamento, Gestão e
Finanças (CPGF), Secretaria de Estado de Segurança
Pública), no horário de 09h00 (nove horas) às 17h30min
(dezessete horas e trinta minutos), em envelopes
separados, lacrados, rubricados, marcados como
restritos e identificados com os dados da empresa
licitante e do processo licitatório (nº. do processo e lote).

Todos

03/04/2019 15:58:58 Pregoeiro 7.3.9. O sistema identificará o licitante detentor da
melhor oferta que deverá comprovar sua habilitação no
prazo máximo de 2 (dois) dias, após a solicitação do
pregoeiro, mediante encaminhamento de cópia da
documentação de habilitação e da proposta comercial
atualizada com os valores obtidos no pregão, por meio
do e-mail licitacaosesp@seguranca.mg.gov.br.

Todos

03/04/2019 15:58:33 Pregoeiro Prezado F000185, nos termos dos subitens 7.3.9. e
7.3.9.1. do Edital 07/2019, gentileza encaminhar
documentos de habilitação.

Todos

03/04/2019 15:55:59 Portal de
compras

Todas as micros/pequenas empresas candidatas a dar
um novo lance optaram por não fazê-lo.

1

03/04/2019 15:50:59 Portal de
compras

A lei complementar nº 123/2006, referente à
micro/pequenas empresas, se aplica a esse lote. A
micro/pequena empresa F000128 está sendo convidada
a dar um novo lance e terá 5 minutos para enviá-lo.

1

03/04/2019 15:50:34 Portal de
compras

A micro/pequena empresa F000141  optou por não dar
novo lance. O pregoeiro dará continuidade à aplicação
da lei complementar nº 123/2006 para esse lote,
convidando a próxima micro/pequena empresa
candidata (F000128) a dar novo lance.

1

03/04/2019 15:45:34 Portal de
compras

A lei complementar nº 123/2006, referente à
micro/pequenas empresas, se aplica a esse lote. A
micro/pequena empresa F000141 está sendo convidada
a dar um novo lance e terá 5 minutos para enviá-lo.

1

03/04/2019 15:45:08 Pregoeiro Prezado F000141, gentileza ofertar seu lance em campo
próprio no prazo de 05 minutos.

Todos

03/04/2019 15:44:06 Pregoeiro Conforme o subitem 7.3.2. "Encerrada a etapa de
lances, o pregoeiro convocará o beneficiário do Decreto
47.437/2018 detentor da melhor proposta dentre
aquelas que estejam na situação de empate, ou seja,
cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco
por cento) em relação ao valor apresentado pelo
proponente vencedor, para que apresente novo lance,
inferior ao melhor lance, no prazo de 5 (cinco) minutos,
sob pena de preclusão do direito de preferência."

Todos

03/04/2019 15:41:54 Portal de
compras

Conforme situação de empate prevista nos artigos 44 e
45 da Lei Complementar número 123 de 2006, o
fornecedor F000141 deve ser convidado a dar um novo
lance. O pregoeiro dará continuidade à aplicação da Lei
de micro e pequena empresa para o lote.

1
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03/04/2019 15:41:54 Portal de
compras

A proposta do fornecedor 01.510.654/0001-28 - A
BOMBORDO REFEICOES LTDA para esse lote foi
rejeitada. O motivo da não aceitação da proposta, de
acordo com o pregoeiro da sessão, é: "Conforme
Relatório nº 4159136/SESP/NULIC/2019 e Parecer
Técnico 26, o fornecedor F000115 não atendeu aos
requisitos dos subitens 6.9.4. e 8.6.1. do Edital 07/2019.
Portanto, será inabilitado.".

1

03/04/2019 15:41:01 Pregoeiro O acesso ao Relatório nº 4159136/SESP/NULIC/2019 e
ao Parecer Técnico 26 será disponibilizado através de
solicitação de vistas por meio do e-mail
licitacaosesp@seguranca.mg.gov.br

Todos

03/04/2019 15:40:42 Pregoeiro Dessa forma, tendo em vista o Relatório nº
4159136/SESP/NULIC/2019 e Parecer Técnico 26, o
fornecedor F000115 não atendeu aos requisitos dos
subitens 6.9.4. e 8.6.1. do Edital 07/2019. Portanto, será
inabilitado.

Todos

03/04/2019 15:39:58 Pregoeiro E ainda, conforme Parecer Técnico 26: informo que
após análise técnica dos documentos, apresentados
pela empresa BOMBORDO REFEICOES LTDA,
verificou-se que os dados (Denominação Social) da
Certidão de Registro e Quitação (CRQ) estão
desatualizados. Ressalto que qualquer alteração, no
documento em questão, em um ou mais dados
cadastrais da empresa, torna-o inválido.

Todos

03/04/2019 15:39:30 Pregoeiro Durante a sessão, o licitante foi vencedor com o lance
de R$ 936.950,00 (novecentos e trinta e seis mil
novecentos e cinquenta reais) com ICMS. Entretanto, foi
verificado que na proposta comercial enviada constava
o valor R$ 1.023.336,79 (um milhão, vinte e três mil
trezentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos)
com ICMS, ou seja, valor superior ao ofertado durante a
sessão de pregão. Nos termos do subitem 6.9.4. do
edital: os subitens 6.9.1 e 6.9.2 não se aplicam aos
contribuintes mineiros optantes pelo regime do Simples
Nacional.

Todos

03/04/2019 15:38:34 Pregoeiro Dessa forma, a análise foi realizada tendo em vista os
documentos protocolizados pelo licitante.

Todos

03/04/2019 15:38:21 Pregoeiro O envio dos documentos foi realizado de forma
tempestiva. No entanto, o arquivo compactado enviado
pela empresa por e-mail estava corrompido não sendo
possível abri-lo. Dessa forma, foi solicitado ao licitante
que reenviasse os documentos. Entretanto, não houve
qualquer manifestação do licitante neste sentido.

Todos

03/04/2019 15:37:55 Pregoeiro O licitante enviou os documentos de habilitação por e-
mail no dia 29 de março de 2019, assim como,
protocolizou a documentação junto ao Protocolo Geral
no mesmo dia.

Todos

03/04/2019 15:37:37 Pregoeiro Após finalizada a sessão, a pregoeira emitiu o CRC do
licitante F000115, assim como, realizou consulta de
modo a verificar eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta
aos cadastros previstos nos subitens 8.1.1.; 8.1.2.;
8.1.3.; 8.1.4.; 8.2. Foi também verificado se a empresa
era optante pelo Simples Nacional.

Todos

03/04/2019 15:34:03 Fornecedor
F000115

Boa tarde!1

03/04/2019 15:30:29 Pregoeiro Senhores licitantes, boa tarde.Todos
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27/03/2019 10:56:59 Pregoeiro Agradeço pela participação, compreensão e atenção de
todos! Tenham um bom dia.

Todos

27/03/2019 10:56:22 Pregoeiro Dessa forma, a sessão será suspensa neste momento
com retorno marcado para dia 03/04/2019 às 15h30min.
Contamos com a presença de todos os senhores.

Todos

27/03/2019 10:55:04 Fornecedor
F000115

Será providenciado.1

27/03/2019 10:54:18 Pregoeiro 7.3.9.1. O licitante detentor da melhor oferta deverá
encaminhar a documentação de habilitação e a proposta
comercial atualizada com os valores e descontos
negociados no pregão no prazo máximo de 02 (dois)
dias úteis, para o seguinte endereço: PROTOCOLO
GERAL  Rodovia Papa João Paulo II, 4.001  Ed. Gerais
1º andar  Bairro Serra Verde  Belo Horizonte/MG  CEP
31.630-901 (a/c Pregoeiro do Núcleo de Licitação
(NULIC), Coordenadoria de Planejamento, Gestão e
Finanças (CPGF), Secretaria de Estado de Segurança
Pública), no horário de 09h00 (nove horas) às 17h30min
(dezessete horas e trinta minutos), em envelopes
separados, lacrados, rubricados, marcados como
restritos e identificados com os dados da empresa
licitante e do processo licitatório (nº. do processo e lote).

Todos

27/03/2019 10:53:39 Pregoeiro Prezado F000115, nos termos do subitem 7.3.9. do
edital: "O sistema identificará o licitante detentor da
melhor oferta que deverá comprovar sua habilitação no
prazo máximo de 2 (dois) dias, após a solicitação do
pregoeiro, mediante encaminhamento de cópia da
documentação de habilitação e da proposta comercial
atualizada com os valores obtidos no pregão, por meio
do e-mail licitacaosesp@seguranca.mg.gov.br."

Todos

27/03/2019 10:50:58 Fornecedor
F000115

CNPJ: 01.510654/0001-28 - ME1

27/03/2019 10:49:10 Pregoeiro Prezado F000115 gentileza informar CNPJ e PORTE da
empresa.

Todos

27/03/2019 10:47:37 Portal de
compras

TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A
sessão de lances está encerrada.

1

27/03/2019 10:44:07 Pregoeiro Senhores ofertem lances expressivosTodos

27/03/2019 10:40:42 Portal de
compras

TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O
TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances
pode encerrar a qualquer momento.

1

27/03/2019 10:37:54 Pregoeiro Dentro de alguns minutos iniciará o tempo randômico.
Gentileza ofertarem lances

Todos

27/03/2019 10:36:54 Pregoeiro Senhores licitantes, o tempo de iminência foi iniciado!
Ofertem seus lances

Todos

27/03/2019 10:35:42 Portal de
compras

TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O
TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00
segundo(s).

1

27/03/2019 10:30:01 Pregoeiro Senhores licitantes, em alguns instantes entraremos em
tempo de iminência, ofertem seus lances!

Todos

27/03/2019 10:26:06 Pregoeiro 8.1. Como condição prévia ao exame da documentação
de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o
eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros: (...)

Todos
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27/03/2019 10:25:46 Pregoeiro Gentileza atentarem-se ao item 8  DA HABILITAÇÃO e
seguintes

Todos

27/03/2019 10:25:26 Pregoeiro Ofertem seus lancesTodos

27/03/2019 10:23:17 Pregoeiro Nos termos do subitem 7.2.3. Durante toda a sessão de
lances, o sistema permitirá que o licitante cubra o seu
próprio lance e não obrigatoriamente o de menor valor
da sessão. Neste caso, será considerado como lance
vencedor do lote apenas o de menor valor.

Todos

27/03/2019 10:22:37 Pregoeiro Informo que todas as propostas foram devidamente
classificadas, estando todos os licitantes aptos a
ofertarem lances.

Todos

27/03/2019 10:20:01 Pregoeiro E conforme subitem 7.2.4. Ressalvada a hipótese de
negociação com o primeiro colocado após a fase de
lances, o chat não poderá ser utilizado para oferta de
lances, devendo o fornecedor apresentá-los no campo
próprio segundo definido no sistema, sob pena de sua
desconsideração e caracterização de ato que perturba a
sessão do procedimento licitatório.

Todos

27/03/2019 10:19:32 Pregoeiro Prezado licitante, nos termos do subitem 7.2.1. os
licitantes a apresentarão lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico.

Todos

27/03/2019 10:15:24 Fornecedor
F000128

na estou conseguindo ofertar lances1

27/03/2019 10:13:41 Pregoeiro Senhores licitantes, ofertem lances!Todos

27/03/2019 10:13:23 Portal de
compras

A sessão de lances para esse lote foi iniciada.1

27/03/2019 10:11:52 Pregoeiro 7.3.9.1. O licitante detentor da melhor oferta deverá
encaminhar a documentação de habilitação e a proposta
comercial atualizada com os valores e descontos
negociados no pregão no prazo máximo de 02 (dois)
dias úteis, para o seguinte endereço: PROTOCOLO
GERAL  Rodovia Papa João Paulo II, 4.001  Ed. Gerais
1º andar  Bairro Serra Verde  Belo Horizonte/MG  CEP
31.630-901 (a/c Pregoeiro do Núcleo de Licitação
(NULIC), Coordenadoria de Planejamento, Gestão e
Finanças (CPGF), Secretaria de Estado de Segurança
Pública), no horário de 09h00 (nove horas) às 17h30min
(dezessete horas e trinta minutos), em envelopes
separados, lacrados, rubricados, marcados como
restritos e identificados com os dados da empresa
licitante e do processo licitatório (nº. do processo e lote).

Todos

27/03/2019 10:11:44 Pregoeiro 7.3.9. O sistema identificará o licitante detentor da
melhor oferta que deverá comprovar sua habilitação no
prazo máximo de 2 (dois) dias, após a solicitação do
pregoeiro, mediante encaminhamento de cópia da
documentação de habilitação e da proposta comercial
atualizada com os valores obtidos no pregão, por meio
do e-mail licitacaosesp@seguranca.mg.gov.br.

Todos

27/03/2019 10:11:26 Pregoeiro Atentem-se a retificação realizada nos subitens 4.4. e
7.3.9.1. do edital

Todos

27/03/2019 10:11:08 Pregoeiro Prezados, gentileza ficarem atentos ao item 4 do Edital
Das Condições de Participação.

Todos

27/03/2019 10:09:58 Pregoeiro 7.2.8.1. Quando a desconexão persistir por tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será
suspensa. A sessão terá reinício somente após
comunicação expressa aos participantes, com a
identificação da data e do horário.

Todos
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27/03/2019 10:09:38 Pregoeiro Nos termos do subitem 7.2.8. No caso de desconexão
com o pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do
pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível aos
licitantes para a recepção dos lances. O pregoeiro,
quando possível, dará continuidade à sua atuação no
certame, sem prejuízo dos atos realizados

Todos

27/03/2019 10:08:55 Pregoeiro As respostas aos pedidos de esclarecimentos estão
disponibilizadas no endereço eletrônico
http://www.seguranca.mg.gov.br/component/gmg/page/3
001-pregao-07-2019

Todos

27/03/2019 10:08:38 Pregoeiro Senhores licitantes, espera-se que todos tenham lido o
edital.

Todos

27/03/2019 10:03:11 Pregoeiro Senhores Licitantes, passo agora à análise das
propostas comerciais apresentadas. Aguardem, por
favor.

Todos

27/03/2019 10:02:42 Pregoeiro A sessão do pregão foi iniciada.Todos

27/03/2019 10:02:40 Fornecedor
F000128

bom dia1

27/03/2019 10:02:32 Pregoeiro Bom dia Senhores Licitantes.Todos

27/03/2019 10:01:28 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

27/03/2019 10:01:28 - M1205444 - ANA CAROLINA NASCIMENTO
SOUZA

11/04/2019 14:24:02 M1205444 - ANA CAROLINA
NASCIMENTO SOUZA

M1436836 - FRANCIELLE DE SOUZA
FLORIDO

15/04/2019 10:32:15 M1436836 - FRANCIELLE DE
SOUZA FLORIDO

M1205444 - ANA CAROLINA NASCIMENTO
SOUZA

Atas anteriores

Nº da ata Data/hora da geração Lote

1 10/04/19 10:57 -

2 14/05/19 11:09 -

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 10:28:48 horas, do dia 3 de Maio de 2019, cuja ata
foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.
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FRANCIELLE DE SOUZA FLORIDO - Pregoeiro Suplente

ANA CAROLINA NASCIMENTO SOUZA - Pregoeiro Titular

Equipe de apoio

Renato Gonçalves Silva e Marcos Guerhardt, designados pela Resolução SESP nº 71, de 27 de
dezembro de 2018, do Exmo. Secretário de Segurança Pública, publicada no Diário Oficial de Minas
Gerais em 29 de dezembro de 2018
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