
Ata de pregão

Órgão ou entidade:

Unidade:

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC

DIRETORIA DE COMPRAS

Ata final da sessão do Pregão eletrônico - Processo de compras nº 1451044 000241/2019.

Às 10:00:59 horas, do dia 20 de Dezembro 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 contratação de fornecedor
especializado na prestação mensal do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), na modalidade Local,
tráfego local em chamadas fixo para fixo e fixo para móvel..

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

Outro 71.208.516/0001-74 - ALGAR
TELECOM S/A

SimMarilia Ferreira Cordeiro
Mariano

Lote:

Descrição:

Região 6  (Interior 2)

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

SERVICO DE TELEFONIA FIXA - ACESSOS TELEFONICOS NAO RESIDENCIAIS (LINHA DIRETA)

000082813 Tipo:

Especificação do item:

Serviço*Código do item:

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1

Propostas:

Fornecedor:

71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A

Identificação do fornecedor: F000169

Situação da proposta: Classificada
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Valor total: R$ 32.151,15

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

SERVICO DE TELEFONIA FIXA - ACESSOS TELEFONICOS NAO RESIDENCIAIS (LINHA
DIRETA)

Nº do item no processo: 1

000082813 Tipo: Serviço*Código do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:- -

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 32.151,1500 R$ 32.151,15

Aceitação de proposta

Data / hora Evento

06/01/2020 14:06:37 A proposta do fornecedor 71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A não foi
aceita, pelo seguinte motivo: Foi verificado inconsistências na proposta comercial da
empresa para os lotes 1 e 2 e através do e-mail de diligência anexo ao processo
(10388878) foi solicitado a devida correção.
Foi detectado que  o valor do consumo anual médio multiplicado pela quantidade
prevista de acessos, multiplicado pelo valor unitário da proposta não condiz com o
valor anual. Vejamos como deveriam ser construído os cálculos:
Valor do consumo x quantidade previstas de acessos x valor unitário = valor anual
A empresa após tentativas e análise da correção solicitada informou que houve
equívoco na interpretação da construção da proposta para os lotes 1 e 2 e concluiu
que sua proposta estava inexequível..

Data / hora Evento

Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo
12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor
recurso.

-

Intenção de recurso

Lote:

Descrição:

Lote 02  Região 7 - (Interior 3)

2

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: 2

SERVICO DE TELEFONIA FIXA - ACESSOS TELEFONICOS NAO RESIDENCIAIS (LINHA DIRETA)

000082813 Tipo:

Especificação do item:

Serviço*Código do item:

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1

Propostas:

Pregão / SIAD ATA DE PREGÃO

10/01/2020 14:51 Página 2 de 12



Fornecedor:

71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A

Identificação do fornecedor: F000276

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 37.533,58

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

SERVICO DE TELEFONIA FIXA - ACESSOS TELEFONICOS NAO RESIDENCIAIS (LINHA
DIRETA)

Nº do item no processo: 2

000082813 Tipo: Serviço*Código do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:- -

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 37.533,5800 R$ 37.533,58

Aceitação de proposta

Data / hora Evento

06/01/2020 14:07:44 A proposta do fornecedor 71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A não foi
aceita, pelo seguinte motivo: Foi verificado inconsistências na proposta comercial da
empresa para os lotes 1 e 2 e através do e-mail de diligência anexo ao processo
(10388878) foi solicitado a devida correção.

Foi detectado que  o valor do consumo anual médio multiplicado pela quantidade
prevista de acessos, multiplicado pelo valor unitário da proposta não condiz com o
valor anual. Vejamos como deveriam ser construído os cálculos:

Valor do consumo x quantidade previstas de acessos x valor unitário = valor anual

A empresa após tentativas e análise da correção solicitada informou que houve
equívoco na interpretação da construção da proposta para os lotes 1 e 2 e concluiu
que sua proposta estava inexequível..

Data / hora Evento

Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo
12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor
recurso.

-

Intenção de recurso

Lote:

Descrição:

Lote 03  Região 6(Somente o Município de Uberlândia  (Interior 2)

3

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação: Homologado

Adjudicado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A
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Valor total do lote: R$ 32.000,04 (*)

(*) Este símbolo indica os valores que foram negociados com o fornecedor após a conclusão da sessão de
lances.

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - FEIXES E1 DE 30 TRONCOS COM DISCAGEM DIRETA PARA
RAMAL DE MODULOS DE 50 RAMAIS

Nº do item no processo: 3

000076511 Tipo: Serviço*Código do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:

Quantidade:

- -

1,00

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Valor unitário: R$ 32.000,0400 Valor total: R$ 32.000,04

Propostas:

Fornecedor:

71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A

Identificação do fornecedor: F000305

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 41.602,58

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - FEIXES E1 DE 30 TRONCOS COM DISCAGEM DIRETA
PARA RAMAL DE MODULOS DE 50 RAMAIS

Nº do item no processo: 3

000076511 Tipo: Serviço*Código do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:- -

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 41.602,5800 R$ 41.602,58

Aceitação de proposta

Data / hora Evento

09/01/2020 15:05:52 A proposta do fornecedor 71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A foi aceita,
pelo valor total de R$ 32.000,04.

Habilitação de fornecedor

Data / hora Evento

09/01/2020 15:06:38 O fornecedor ALGAR TELECOM S/A foi habilitado, de acordo com as exigências do
edital.
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Data / hora Evento

Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo
12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor
recurso.

-

Intenção de recurso

Mensagens de chat

Data / hora Remetente MensagemLote

09/01/2020 15:25:22 Pregoeiro Boa tarde!Todos

09/01/2020 15:25:08 Pregoeiro Obrigada!Todos

09/01/2020 15:25:00 Pregoeiro Desta forma, declaro esta sessão encerrada!Todos

09/01/2020 15:21:40 Pregoeiro Senhores licitantes, como não houve manifestação de
intenção de recursos os lotes serão adjudicados por
esta pregoeira.

Todos

09/01/2020 15:20:29 Portal de
compras

O cadastramento de manifestações de intenção de
recurso foi finalizado em 09/01/2020, às 15:20. Não
houve intenção manifestada pelos fornecedores
participantes do lote.

3

09/01/2020 15:20:29 Portal de
compras

O cadastramento de manifestações de intenção de
recurso foi finalizado em 09/01/2020, às 15:20. Não
houve intenção manifestada pelos fornecedores
participantes do lote.

2

09/01/2020 15:20:29 Portal de
compras

O cadastramento de manifestações de intenção de
recurso foi finalizado em 09/01/2020, às 15:20. Não
houve intenção manifestada pelos fornecedores
participantes do lote.

1

09/01/2020 15:09:51 Portal de
compras

O lote foi habilitado para cadastramento de
manifestações de intenção de recurso em 09/01/2020,
às 15:09.

3

09/01/2020 15:09:51 Portal de
compras

O lote foi habilitado para cadastramento de
manifestações de intenção de recurso em 09/01/2020,
às 15:09.

2

09/01/2020 15:09:51 Portal de
compras

O lote foi habilitado para cadastramento de
manifestações de intenção de recurso em 09/01/2020,
às 15:09.

1

09/01/2020 15:09:27 Pregoeiro Desta forma, gentileza ficarem atentos.Todos

09/01/2020 15:09:14 Pregoeiro Prezados, em obediência ao item 9.1 do Edital licitatório
será gerenciado as manifestações de intenção de
recurso para os lotes 1,2, e 3. Vejamos o item : 9.1 -
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
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Data / hora Remetente MensagemLote

09/01/2020 15:06:38 Portal de
compras

O fornecedor 71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM
S/A, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse
lote.

3

09/01/2020 15:05:52 Portal de
compras

A proposta do fornecedor 71.208.516/0001-74 - ALGAR
TELECOM S/A para esse lote foi aceita. O valor final da
proposta foi 32.000,04.

3

09/01/2020 15:04:34 Pregoeiro Desta forma o fornecedor F000305 será habilitada para
o lote 3 deste pregão.

Todos

09/01/2020 15:04:06 Pregoeiro Há parecer técnico favorável em relação a qualificação
técnica da empresa (Memorando 9 (10444086)) e
parecer favorável quanto a análise da proposta
comercial no que se refere a alíquota de ICMS aplicada
para fins de isenção (Parecer Técnico 2 (10529972))

Todos

09/01/2020 15:02:05 Pregoeiro Informo que a proposta comercial e documentos
habilitatórios do fornecedor F000305 foram analisas e
estão favoráveis à habilitação.

Todos

09/01/2020 15:01:05 Pregoeiro Boa tarde senhores licitantes!Todos

08/01/2020 15:11:52 Pregoeiro Ótima tarde!Todos

08/01/2020 15:11:21 Pregoeiro Obrigada pela atenção de todos!Todos

08/01/2020 15:11:03 Pregoeiro Desta forma a sessão será novamente suspensa e o
retorno ficará agendado para o dia 09/01/2020 às
15:00horas

Todos

08/01/2020 15:10:19 Pregoeiro Novamente informo que até o presente momento não há
parecer conclusivo a respeito da habilitação do
fornecedor F000305

Todos

08/01/2020 15:09:25 Pregoeiro Desculpe-me o atrasoTodos

08/01/2020 15:08:40 Pregoeiro Prezados, boa tarde!Todos

07/01/2020 15:10:29 Pregoeiro Obrigada e boa tarde a todos!Todos

07/01/2020 15:10:15 Pregoeiro Desta forma, a sessão será novamente suspensa e o
retorno ficará agendado para o dia 08/01/2020 às
15:00horas

Todos

07/01/2020 15:09:38 Pregoeiro Prezados, até o presente momento inexiste parecer
conclusivo a respeito da habilitação do fornecedor
F000305

Todos

07/01/2020 15:01:36 Pregoeiro Boa tarde!Todos

06/01/2020 14:22:40 Pregoeiro Mais uma vez obrigada!Todos

06/01/2020 14:22:28 Pregoeiro Prezados, informo que a sessão de pregão será
novamente suspensa e o retorno ficará agendado para o
dia 07/01/2020 às 15:00 horas.

Todos

06/01/2020 14:13:59 Pregoeiro Obrigada! Boa tarde a todos!Todos

06/01/2020 14:13:36 Pregoeiro Vistas ao Parecer 01/2020 poderá ser solicitada através
do e-mail licitacaodco@seap.mg.gov.br

Todos

06/01/2020 14:12:45 Pregoeiro Visto isso e considerando que é facultado ao pregoeiro,
no interesse da Administração em qualquer fase da
licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo, nos termos do
inciso I, § 1° do Art. 9° do Decreto Estadual
44.786/2008, solicito a correção dos cálculos da alíquota
de ICMS da proposta.

Todos
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Data / hora Remetente MensagemLote

06/01/2020 14:11:12 Pregoeiro O parecer informa que  a alíquota que está sendo
aplicada é de cerca de 30%, para os valores unitários e
total. Entretanto, esta alíquota não condiz com o
disposto na alínea J, Art. 2º, do  DECRETO Nº 46.924,
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.

Todos

06/01/2020 14:09:43 Pregoeiro Em relação ao lote 3 a proposta comercial foi avaliada
pelo setor contábil que emitiu o Parecer Técnico
01/2020.

Todos

06/01/2020 14:07:44 Portal de
compras

A proposta do fornecedor 71.208.516/0001-74 - ALGAR
TELECOM S/A para esse lote foi rejeitada. O motivo da
não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro
da sessão, é: "Foi verificado inconsistências na proposta
comercial da empresa para os lotes 1 e 2 e através do
e-mail de diligência anexo ao processo (10388878) foi
solicitado a devida correção.

Foi detectado que  o valor do consumo anual médio
multiplicado pela quantidade prevista de acessos,
multiplicado pelo valor unitário da proposta não condiz
com o valor anual. Vejamos como deveriam ser
construído os cálculos:

Valor do consumo x quantidade previstas de acessos x
valor unitário = valor anual

A empresa após tentativas e análise da correção
solicitada informou que houve equívoco na interpretação
da construção da proposta para os lotes 1 e 2 e concluiu
que sua proposta estava inexequível.".

2

06/01/2020 14:06:37 Portal de
compras

A proposta do fornecedor 71.208.516/0001-74 - ALGAR
TELECOM S/A para esse lote foi rejeitada. O motivo da
não aceitação da proposta, de acordo com o pregoeiro
da sessão, é: "Foi verificado inconsistências na proposta
comercial da empresa para os lotes 1 e 2 e através do
e-mail de diligência anexo ao processo (10388878) foi
solicitado a devida correção.
Foi detectado que  o valor do consumo anual médio
multiplicado pela quantidade prevista de acessos,
multiplicado pelo valor unitário da proposta não condiz
com o valor anual. Vejamos como deveriam ser
construído os cálculos:
Valor do consumo x quantidade previstas de acessos x
valor unitário = valor anual
A empresa após tentativas e análise da correção
solicitada informou que houve equívoco na interpretação
da construção da proposta para os lotes 1 e 2 e concluiu
que sua proposta estava inexequível.".

1

06/01/2020 14:05:00 Pregoeiro Desta forma a proposta do fornecedor F000169 e
F000276 não será aceita e o fornecedor será
automaticamente INABILITADO para os lotes 1 e 2.

Todos

Pregão / SIAD ATA DE PREGÃO

10/01/2020 14:51 Página 7 de 12



Data / hora Remetente MensagemLote

06/01/2020 14:04:01 Pregoeiro Informo aos senhores que o fornecedor  ALGAR
TELECOM S/A cujo CNPJ é 71.208.516/0001-74
detentor do lote 1,2, e 3 do pregão 241/2019
encaminhou tempestivamente os documentos
solicitados. Contudo após análise, foi verificado
inconsistências na proposta comercial da empresa para
os lotes 1 e 2 e através do e-mail de diligência anexo ao
processo (10388878) foi solicitado a devida correção.
Foi detectado que  o valor do consumo anual médio
multiplicado pela quantidade prevista de acessos,
multiplicado pelo valor unitário da proposta não condiz
com o valor anual. Vejamos como deveriam ser
construído os cálculos:Valor do consumo x quantidade
previstas de acessos x valor unitário = valor anualA
empresa após tentativas e análise da correção solicitada
informou que houve equívoco na interpretação da
construção da proposta para os lotes 1 e 2 e concluiu
que sua proposta estava inexequível

Todos

06/01/2020 13:55:00 Pregoeiro Prezados Boa tarde!Todos

03/01/2020 14:10:22 Pregoeiro Boa tarde!Todos

03/01/2020 14:10:17 Pregoeiro Obrigada!Todos

03/01/2020 14:10:07 Pregoeiro Desta forma a sessão será novamente suspensa,
estando o retorno agendado par o dia 06/01/2020 às
14:00 horas.

Todos

03/01/2020 14:09:22 Pregoeiro Informo aos senhores qua até o presente momento
inexiste parecer conclusivo a respeito da habilitação do
detentor do menor valor para os lote 1, 2 e 3

Todos

03/01/2020 13:58:51 Pregoeiro Prezados, boa tarde!Todos

27/12/2019 14:10:25 Pregoeiro Obrigada e boa tarde!Todos

27/12/2019 14:10:12 Pregoeiro Às 14:00 horasTodos

27/12/2019 14:09:12 Pregoeiro Desta forma, a sessão será novamente suspensa e o
retorno ficará agendado para 03/01/2020

Todos

27/12/2019 14:03:05 Pregoeiro Informo que inexiste parecer conclusivo a respeito da
qualificação técnica da empresa detentora do menor
valor para o lote 1,2 e 3 deste pregão.

Todos

27/12/2019 14:02:09 Pregoeiro Srs. licitantes boa tarde!Todos

20/12/2019 11:52:58 Fornecedor
F000169

Sr. Pregoeiro após análise com o nosso comercial e
diretrizes da empresa para este serviço conseguiremos
aplicar descontos e chegar no valor R$ 27.940,13 para o
lote1 ; R$ 32.637,90 para o lote 2 e R$ 36.176,16 para o
lote 3.

1

20/12/2019 11:23:59 Fornecedor
F000169

Bom dia!1

20/12/2019 11:07:46 Pregoeiro Bom dia!Todos

20/12/2019 11:07:39 Pregoeiro Obrigada!Todos

20/12/2019 11:06:40 Pregoeiro A sessão ficará suspensa e o retorno ficará agendado
para o dia 27/12/2019 às 14:00 horas

Todos

20/12/2019 11:03:35 Pregoeiro A Administração agradece a participação e colaboraçãoTodos

20/12/2019 11:03:20 Pregoeiro okTodos

20/12/2019 11:03:12 Fornecedor
F000276

Obrigada.2
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Data / hora Remetente MensagemLote

20/12/2019 11:03:08 Fornecedor
F000276

Estaremos enviando.2

20/12/2019 11:03:01 Fornecedor
F000276

Bom dia!2

20/12/2019 11:02:10 Pregoeiro Alguma dúvida?Todos

20/12/2019 11:01:48 Pregoeiro Conforme informado, gentileza encaminhar proposta
com os valores com e sem ICMS

Todos

20/12/2019 11:01:17 Pregoeiro Prezados F00169, F000276 e F000305 em
conformidade com o subitem 7.3.9. V.Sa. deverá
comprovar sua habilitação no prazo máximo de 1 (um)
dia útil, mediante encaminhamento de cópia da
documentação de habilitação e a proposta comercial
atualizada com os valores obtidos no pregão, por meio
do e-mail licitacaodco@seap.mg.gov.br.

Todos

20/12/2019 10:53:43 Portal de
compras

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

2

20/12/2019 10:45:54 Pregoeiro Desta forma, em verificação às exigências previstas no
item 8.1 do edital 241/2019, suspendo a sessão por 5
minutos, retornando após esse prazo. Assim, peço que
aguardem.

Todos

20/12/2019 10:45:43 Pregoeiro Em atenção ao subitem 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 cadastros citados nos itens 8.1.1 a 8.1.4 e 8.2

Todos

20/12/2019 10:45:26 Pregoeiro okTodos

20/12/2019 10:45:22 Fornecedor
F000276

grande porte2

20/12/2019 10:45:10 Fornecedor
F000276

712085160001742

20/12/2019 10:45:02 Fornecedor
F000169

712085160001741

20/12/2019 10:44:42 Fornecedor
F000305

712085160001743

20/12/2019 10:43:27 Pregoeiro Prezado F000169 gentileza informar seu CNPJ e Porte
da Empresa

Todos

20/12/2019 10:42:47 Portal de
compras

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

1

20/12/2019 10:42:42 Portal de
compras

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

3

20/12/2019 10:35:20 Pregoeiro Ofertem seus lances senhores licitantes!Todos

20/12/2019 10:24:53 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.

3

20/12/2019 10:24:26 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.

2

20/12/2019 10:23:51 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
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Data / hora Remetente MensagemLote

20/12/2019 10:21:15 Pregoeiro Prezados licitantes, lembrando que na proposta
comercial deverá constar os valores com e sem ICMS

Todos

20/12/2019 10:20:17 Pregoeiro Senhores licitantes, decorrido o tempo de iminência, a
sessão entrará em encerramento aleatório, determinado
num período de até 30 minutos, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.
Desta forma gentileza ficarem atentos e ofertarem seus
lances.

Todos

20/12/2019 10:19:53 Portal de
compras

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

3

20/12/2019 10:19:26 Portal de
compras

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

2

20/12/2019 10:18:51 Portal de
compras

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

1

20/12/2019 10:14:54 Pregoeiro Ofertem seus lances!Todos

20/12/2019 10:13:19 Fornecedor
F000169

Obrigada.1

20/12/2019 10:13:06 Pregoeiro Prezado F000169, correto!Todos

20/12/2019 10:12:43 Fornecedor
F000169

Conforme informado no site os lances deverão ser
enviados sem ICMS. Entendimento correto?

1

20/12/2019 10:12:07 Portal de
compras

A sessão de lances para esse lote foi iniciada.3

20/12/2019 10:12:07 Portal de
compras

A sessão de lances para esse lote foi iniciada.2

20/12/2019 10:12:07 Portal de
compras

A sessão de lances para esse lote foi iniciada.1

20/12/2019 10:11:57 Pregoeiro Senhores licitantes a sessão de lances será iniciada em
instantes. Gentileza ficarem atentos e ofertarem seus
lances.

Todos

20/12/2019 10:11:44 Pregoeiro Gentileza ficarem atentos ao se comunicarem no chat
do sistema, sendo vedada qualquer tipo de identificação
do fornecedor.

Todos

20/12/2019 10:11:31 Pregoeiro Lembrando que a sessão de pregão possui 3 lotes. A
sessão de lances será iniciada para os três lotes
simultaneamente e a finalização será realizada
individualmente.

Todos

20/12/2019 10:11:13 Pregoeiro Gentileza atentarem-se ao item 5.2.1 do instrumento
convocatório, qual seja o fornecedor se responsabiliza
por todas as transações realizadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e os
lances efetuados por seu representante, sendo que o
credenciamento do representante do fornecedor
implicará responsabilidade pelos atos praticados e a
presunção de capacidade técnica para a realização das
transações, sob pena da aplicação de penalidades.

Todos
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Data / hora Remetente MensagemLote

20/12/2019 10:10:25 Pregoeiro 6.11 -  Independentemente da habilitação no processo
licitatório do Serviço Móvel Pessoal (SMP) do
estabelecimento matriz da prestadora do serviço
localizado em outra unidade da Federação, para fins de
aplicação da isenção referida, a prestação do serviço
deverá ser acobertada por documento fiscal que conste
como prestador o estabelecimento da prestadora do
serviço de comunicação na modalidade SMP inscrito no
Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado de Minas
Gerais.

Todos

20/12/2019 10:09:47 Pregoeiro 6.10 - Nos termos do ofício SEF/DOLT nº 03, de 2019, o
SMP estará sujeito à isenção do item 83 da Parte 1 do
Anexo I do RICMS/2002, não se aplicando as
disposições da Resolução Conjunta SEF/SEPLAG nº
3.458/2003, conforme seu art. 11 c/c subitem 136.5 da
Parte 1 do Anexo I do RICMS/2002. Ressalte-se que,
consoante subitem 83.1, o benefício previsto no item 83
deverá ser transferido ao beneficiário, mediante a
redução do valor da prestação, no montante
correspondente ao imposto dispensado.

Todos

20/12/2019 10:09:04 Pregoeiro 6.9 - Para fins da tributação pelo ICMS da prestação de
Serviço Móvel Pessoal (SMP) o prestador do serviço,
mesmo localizado em outra unidade da Federação,
deve se inscrever no Cadastro de Contribuintes do
ICMS do estado em que presta o serviço, nos termos do
§ 4º do art. 36 da Parte 1 do Anexo IX do RICMS/2002,
de modo que o local de cobrança da prestação seja o da
localização do tomador do serviço.

Todos

20/12/2019 10:08:27 Pregoeiro Gentileza ficarem atentos também aos subitens 6.9,
6.10, 6.11 que referem-se a regras do ICMS,  o qual
cito:

Todos

20/12/2019 10:08:11 Pregoeiro Atentem-se também para o item 6 - Das propostas
Comerciais e seus subitens. Atentar-se quanto ao
subitem 6.7, o qual cito: Nos preços propostos deverão
estar incluídos todos os tributos, encargos sociais,
financeiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus
que porventura possam recair sobre a execução do
objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo
única e exclusivamente da CONTRATADA.

Todos

20/12/2019 10:07:29 Pregoeiro Antes de iniciarmos a sessão de lances, solicito ficarem
atentos ao item 4 do Edital  Das Condições de
Participação.

Todos

20/12/2019 10:07:21 Pregoeiro Senhores licitantes, espera-se que todos tenham lido o
edital.

Todos

20/12/2019 10:02:32 Pregoeiro A sessão do pregão foi iniciada.Passo agora à análise
das propostas comerciais apresentadas. Aguardem, por
gentileza.

Todos

20/12/2019 10:01:42 Pregoeiro Bom dia Senhores licitantes!Todos

20/12/2019 10:00:59 Portal de
compras

A sessão do pregão foi iniciada.Todos

Ocorrências relevantes

Alterações de autoridade competente durante a sessão do pregão
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Data / hora Gestor de compras
responsável

Nova autoridade
competente

Autoridade competente
anterior

09/01/2020 17:05:45
M1236539 - RENATO
GONCALVES SILVA

X0091955 - TIAGO
MADURO DE AZEVEDO

M1346546 - ANA LUISA
SILVA FALCAO

Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

Data / hora Pregoeiro anterior Novo pregoeiro

20/12/2019 10:00:59 - M1436836 - FRANCIELLE DE SOUZA
FLORIDO

Atas anteriores

Nº da ata Data/hora da geração Lote

1 09/01/20 17:49 -

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 15:20:29 horas, do dia 9 de Janeiro de 2020, cuja ata
foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.

220000000285508464112020

FRANCIELLE DE SOUZA FLORIDO

Emissor do certificado:
Portal de Compras - MG / Assinatura eletrônica

10/01/2020 14:51:41Data da assinatura:

M1436836Masp:

Assinatura digital - Signatário:
Nome:

Código de Autenticidade:
Código verificador:

Equipe de apoio

Ângelo Fernando Van Doornik
Ludmila do Rosário Moraes.
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