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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Câmara Municipal de Belo Horizonte

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00037/2022

Às 11:00 horas do dia 01 de novembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 19.859/2022 de 01/02/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº
10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 1223/2022, para realizar
os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00037/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada em
serviços na área de engenharia visando à implantação do retrofit (modernização) dos sistemas de ar condicionado, elétrico (iluminação e
tomadas), telefônico, sonorização e instalações físicas (divisórias e placas de forro) do terceiro andar da Ala A da sede da CMBH. O
Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em
seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Serviço Engenharia
Descrição Complementar: Execução de serviços na ala A do 3º pavimento da sede da CMBH visando à implantação do retrofit
(modernização) dos sistemas de: 1) Climatização (ar condicionado); 2) elétrico (iluminação e tomadas); 3) telefônico; 4) sonorização;
e 5) instalações físicas (divisórias e placas de forro).
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 4.780.657,7700 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,50 %

Aceito para: AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA, pelo melhor lance de R$ 4.090.000,0000 .

Histórico

Item: 1 - Serviço Engenharia

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada

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

Registro

65.313.595/0001-80 CONSTRUTORA
GUIMARAES
NOVAES EIRELI

Sim Sim 1 R$ 4.722.222,2200 R$ 4.722.222,2200 31/10/2022
19:26:21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução  de serviços na ala A do  3º pavimento  da sede da CMBH visando  à
implantação do retrofit (modernização) dos sistemas de: 1) Climatização (ar condicionado); 2) elétrico (iluminação e tomadas);
3) telefônico; 4) sonorização; e 5) instalações físicas (divisórias e placas de forro).
Porte da empresa: ME/EPP

05.080.967/0001-44 COTTAR
MANUTENCOES
LTDA

Não Não 1 R$ 4.780.621,0500 R$ 4.780.621,0500 31/10/2022
17:08:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços na área de engenharia visando à
implantação  do  retrofit  (modernização)  dos  sistemas  de  ar  condicionado,  elétrico  (iluminação  e  tomadas),  telefônico,
sonorização e instalações físicas (divisórias e placas de forro) do terceiro andar da Ala A da sede da CMBH
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

15.211.038/0001-80 MCM
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 4.780.621,2200 R$ 4.780.621,2200 31/10/2022
15:33:02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução  de serviços na ala A do  3º pavimento  da sede da CMBH visando  à
implantação do retrofit (modernização) dos sistemas de: 1) Climatização (ar condicionado); 2) elétrico (iluminação e tomadas);
3) telefônico; 4) sonorização; e 5) instalações físicas (divisórias e placas de forro).
Porte da empresa: ME/EPP

03.887.016/0001-56 TECNO TEMP
COMERCIO
INSTALACAO E
MANUTENCAO LTDA

Sim Sim 1 R$ 4.780.657,3300 R$ 4.780.657,3300 01/11/2022
09:02:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução  de serviços na ala A do  3º pavimento  da sede da CMBH visando  à
implantação do retrofit (modernização) dos sistemas de: 1) Climatização (ar condicionado); 2) elétrico (iluminação e tomadas);
3) telefônico; 4) sonorização; e 5) instalações físicas (divisórias e placas de forro).
Porte da empresa: ME/EPP

43.471.392/0001-80 H. A CONSTRUCOES
E REFORMAS LTDA

Sim Sim 1 R$ 6.000.000,0000 R$ 6.000.000,0000 31/10/2022
15:00:47

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg...

1 of 9 07/11/2022 15:29



Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação  de de empresa especializada em serviços  na área de engenharia
visando à implantação do retrofit (modernização) dos sistemas de ar condicionado, elétrico (iluminação e tomadas), telefônico,
sonorização e instalações físicas (divisórias e placas de forro) do terceiro andar da Ala A da sede da CMBH, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, e nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993.
Porte da empresa: ME/EPP

19.119.463/0001-03 AIR MINAS AR
CONDICIONADO
LTDA

Sim Não 1 R$ 15.000.000,0000 R$ 15.000.000,0000 01/11/2022
09:57:28

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços na área de engenharia visando à
implantação  do  retrofit  (modernização)  dos  sistemas  de  ar  condicionado,  elétrico  (iluminação  e  tomadas),  telefônico,
sonorização e instalações físicas (divisórias e placas de forro) do terceiro andar da Ala A da sede da CMBH.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 15.000.000,0000 19.119.463/0001-03 01/11/2022 11:00:00:823

R$ 6.000.000,0000 43.471.392/0001-80 01/11/2022 11:00:00:823

R$ 4.780.657,3300 03.887.016/0001-56 01/11/2022 11:00:00:823

R$ 4.780.621,2200 15.211.038/0001-80 01/11/2022 11:00:00:823

R$ 4.780.621,0500 05.080.967/0001-44 01/11/2022 11:00:00:823

R$ 4.722.222,2200 65.313.595/0001-80 01/11/2022 11:00:00:823

R$ 4.651.388,0000 05.080.967/0001-44 01/11/2022 11:27:46:717

R$ 4.581.617,0000 15.211.038/0001-80 01/11/2022 11:28:33:557

* R$ 1,0000 65.313.595/0001-80 01/11/2022 11:28:48:133

R$ 4.500.000,0000 19.119.463/0001-03 01/11/2022 11:30:14:633

R$ 4.432.500,0000 05.080.967/0001-44 01/11/2022 11:30:34:760

R$ 4.350.500,0000 65.313.595/0001-80 01/11/2022 11:32:00:383

R$ 4.285.242,0000 05.080.967/0001-44 01/11/2022 11:33:07:303

R$ 4.220.000,0000 19.119.463/0001-03 01/11/2022 11:33:53:750

R$ 4.156.700,0000 05.080.967/0001-44 01/11/2022 11:35:04:237

R$ 4.200.000,0000 65.313.595/0001-80 01/11/2022 11:35:18:013

R$ 4.090.000,0000 19.119.463/0001-03 01/11/2022 11:36:47:623

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial
Desempate

Data/Hora Final
Desempate Situação do Lance Valor do

Lance

65.313.595/0001-80 01/11/2022 11:38:48:067 01/11/2022 11:43:48:067 Tempo para envio de lance
expirou -

Eventos do Item

Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

01/11/2022
11:06:19 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 01/11/2022
11:20:01 Item aberto para lances.

Exclusão de lance 01/11/2022
11:29:08 Item com lance no valor de R$ 1,0000 excluído pelo pregoeiro.

Encerramento etapa
aberta

01/11/2022
11:38:48 Item com etapa aberta encerrada.

Desempate - Início do
desempate

01/11/2022
11:38:48 Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.

Desempate - Tempo do
lance expirado

01/11/2022
11:43:49

O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 11:43:48 de 01/11/2022. O tempo expirou e
o lance não foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA GUIMARAES NOVAES EIRELI,
CPF/CNPJ: 65.313.595/0001-80.

Encerramento 01/11/2022
11:43:49 Item encerrado para lances.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

01/11/2022
11:57:25

Convocado para envio de anexo o fornecedor AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ/CPF:
19.119.463/0001-03.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

01/11/2022
16:06:48

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor AIR MINAS AR
CONDICIONADO LTDA, CNPJ/CPF: 19.119.463/0001-03.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

03/11/2022
16:28:15

Convocado para envio de anexo o fornecedor AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ/CPF:
19.119.463/0001-03.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

04/11/2022
14:00:22

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor AIR MINAS AR
CONDICIONADO LTDA, CNPJ/CPF: 19.119.463/0001-03.

Aceite de proposta 07/11/2022
14:11:38

Aceite individual da proposta. Fornecedor: AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ/CPF:
19.119.463/0001-03, pelo melhor lance de R$ 4.090.000,0000.

Habilitação de fornecedor 07/11/2022
14:12:41

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA -
CNPJ/CPF: 19.119.463/0001-03

Registro de intenção de
recurso

07/11/2022
14:24:28

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CONSTRUTORA GUIMARAES NOVAES EIRELI
CNPJ/CPF: 65313595000180. Motivo: Não foi comprovada a área Minima de intervenção de
750,0 m2

Aceite de intenção de
recurso

07/11/2022
14:38:56

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: CONSTRUTORA GUIMARAES NOVAES EIRELI,
CNPJ/CPF: 65313595000180. Motivo: Fica aceita a intenção de recurso nos termos do edital.
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Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

65.313.595/0001-80 07/11/2022 14:24 07/11/2022 14:38 Aceito

Motivo Intenção:Não foi comprovada a área Minima de intervenção de 750,0 m2

Motivo Aceite ou Recusa:Fica aceita a intenção de recurso nos termos do edital.

Troca de Mensagens

Data Mensagem

Sistema 01/11/2022
11:00:01

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

entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.

Pregoeiro 01/11/2022
11:01:32

Bom dia! A sessão está aberta. As propostas estão sendo analisadas.

Pregoeiro 01/11/2022
11:01:55

Lembramos que o código do portal Compras Governamentais serve apenas como base para
cadastro. Caso haja divergência entre aquele registro e o do TR, dever-se-á optar pela

especificação descrita no TR.

Pregoeiro 01/11/2022
11:10:01

Prezados licitantes, as propostas foram analisadas. Gentileza, aguardar o início da fase de
lances, que ocorrerá em 10 minutos.

Pregoeiro 01/11/2022
11:11:49

Alertamos a todos que esse certame será realizado conforme as novas regras estabelecidas no
decreto federal 10.024/2019, em vigor desde outubro/2019, o qual revogou o decreto

5450/2005.

Pregoeiro 01/11/2022
11:12:31

Conforme estabelecido no edital, a fase de lance se dará no MODO DE DISPUTA ABERTO, sendo
que o intervalo mínimo entre os lances será de 1,5%. Reforçamos que no MODO DE DISPUTA

ABERTO não existe o tempo de iminência e nem o tempo aleatório.

Pregoeiro 01/11/2022
11:13:11

Os lances deverão ser dados considerando o VALOR GLOBAL do item único.

Pregoeiro 01/11/2022
11:14:06

Por fim, sugerimos a leitura atenta do decreto 10.024/2019, especialmente dos artigos 31 e 32.

Sistema 01/11/2022
11:20:01

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

Sistema 01/11/2022
11:20:01

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 01/11/2022
11:21:39

Reforço que este Pregoeiro não poderá aceitar lances superiores aos valores máximos definidos
no processo.

Pregoeiro 01/11/2022
11:21:52

Conforme disposto no item 8.3 do edital, “Não serão aceitas propostas com valor global ou
unitário superior ao estimado, inclusive para a taxa de BDI”.

Pregoeiro 01/11/2022
11:25:03

Enviem seus lances!

Pregoeiro 01/11/2022
11:28:02

Continuem enviando seus lances!

Sistema 01/11/2022
11:29:08

O lance no valor de R$ 1,0000 do item 1 foi excluído pelo pregoeiro por ter sido considerado
inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.

Pregoeiro 01/11/2022
11:29:45

O pregoeiro realizou a exclusão de lance no valor de R$ 1,00 por ser manifestamente
incompatível com o valor de referência do objeto em tela.

Pregoeiro 01/11/2022
11:32:51

Continuem enviando seus lances!

Sistema 01/11/2022
11:38:48

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

Sistema 01/11/2022
11:38:48

Sr. Fornecedor CONSTRUTORA GUIMARAES NOVAES EIRELI, CPF/CNPJ 65.313.595/0001-80,
em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de

apresentar lance final e único para o item 1 até às 11:43:48 do dia 01/11/2022. Acesse a Sala
de Disputa.

Sistema 01/11/2022
11:43:49

O item 1 teve o 1º desempate encerrado às 11:43:48 de 01/11/2022. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA GUIMARAES NOVAES EIRELI, CPF/CNPJ

65.313.595/0001-80.

Sistema 01/11/2022
11:43:49

O item 1 está encerrado.

Sistema 01/11/2022
11:43:59

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

Pregoeiro 01/11/2022
11:44:43

Finalizada a etapa de lances, passaremos à negociação com o vencedor. Gentileza aguardar um
momento.

Pregoeiro 01/11/2022
11:47:52

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - Prezado licitante, bom dia!

19.119.463/0001-03 01/11/2022
11:48:34

Prezado(a) Pregoeiro(a), Bom Dia!

Pregoeiro 01/11/2022
11:49:12

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - Considerando que essa empresa ofereceu o menor
lance para o item 1, solicitamos, a título de negociação, a redução do valor oferecido.
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Pregoeiro 01/11/2022
11:49:28

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - Importante ressaltar que a CMBH cumpre fiel e
tempestivamente suas obrigações contratuais, especialmente quanto aos prazos de pagamento.

Portanto, é uma boa contratação!

Pregoeiro 01/11/2022
11:49:57

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - É possível conceder algum desconto adicional na
proposta?

Pregoeiro 01/11/2022
11:50:09

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - Agradeço a atenção e aguardo sua manifestação.

19.119.463/0001-03 01/11/2022
11:53:04

Prezado(a) Pregoeiro(a), entendemos o exposto, no entanto infelizmente não conseguimos
conceder um desconto superior ao já ofertado. Contamos com a compreensão da

administração.

Pregoeiro 01/11/2022
11:54:17

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - Em que pese a negociação proposta pelo pregoeiro
não ter logrado êxito, fica aceito o valor total de R$ 4.090.000,00 para o item 1, conforme o
último lance apresentado pela empresa, por estar o mesmo compatível com o valor máximo

registrado nos autos.

Pregoeiro 01/11/2022
11:54:44

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - Portanto, passaremos à convocação dos anexos
nos termos do edital.

Pregoeiro 01/11/2022
11:55:17

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - ATENÇÃO! Conforme disposto no item 8.3 do
edital, “Não serão aceitas propostas com valor global ou unitário superior ao estimado, inclusive

para a taxa de BDI”.

Pregoeiro 01/11/2022
11:56:10

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - Favor anexar ao sistema a proposta comercial
ajustada, conforme Anexo “Modelo para Apresentação da Proposta Comercial” do edital.

Pregoeiro 01/11/2022
11:56:36

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - Esclarecemos que os documentos anexados ao
sistema somente serão considerados válidos nos termos do edital após manifestação formal do

pregoeiro via chat. Portanto, solicitamos aos licitantes que acompanhem o andamento da
sessão, para eventuais ajustes e esclarecimentos que se fizerem necessários.

Sistema 01/11/2022
11:57:25

Senhor fornecedor AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ/CPF: 19.119.463/0001-03,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 01/11/2022
11:58:33

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - O prazo para envio dos anexos solicitados será
encerrado às 13h58m. A critério do pregoeiro, poderá haver uma única prorrogação desse

prazo, nos termos do item 8.5.2 do edital, desde que haja pedido motivado dentro do prazo
inicialmente concedido, através do e-mail cpl@cmbh.mg.gov.br.

Pregoeiro 01/11/2022
11:59:07

Faremos uma pausa na presente sessão, a qual será retomada às 14 horas de hoje, para a
continuidade dos trabalhos. Boa tarde a todos!

Pregoeiro 01/11/2022
14:00:14

Prezados licitantes, boa tarde!

Pregoeiro 01/11/2022
14:00:57

Às 12h03m, a CPL recebeu o seguinte e-mail da empresa Air Minas Ar Condicionado LTDA:

Pregoeiro 01/11/2022
14:01:21

“Prezados, Boa Tarde! Solicitamos a prorrogação do prazo de envio da proposta comercial,
referente ao processo licitatório 037/2022, tendo em vista que entraremos em horário de

almoço. Desta maneira solicitamos que o prazo seja prorrogado até as 15:59, seria possível?
Ficamos no aguardo da manifestação dessa comissão.”

Pregoeiro 01/11/2022
14:01:49

Tendo em vista a tempestividade do requerimento, a motivação apresentada e complexidade do
objeto, o pregoeiro defere o pedido de prorrogação do formulado. Desse modo, o prazo para

envio da proposta comercial final ajustada será até 15h59m.

Pregoeiro 01/11/2022
14:02:10

Faremos uma pausa na presente sessão, a qual será retomada às 16 horas de hoje, para a
continuidade dos trabalhos.

Pregoeiro 01/11/2022
14:02:24

Boa tarde a todos!

Pregoeiro 01/11/2022
16:00:12

Prezados licitantes, boa tarde!

Pregoeiro 01/11/2022
16:00:30

Recebemos três e-mails da empresa Air Minas. O primeiro foi enviado às 13h54m com o
seguinte teor:

Pregoeiro 01/11/2022
16:00:57

“Prezados, Boa Tarde! O portal está dando erro para enviar o arquivo, desta maneira não
estamos conseguindo enviar por lá Veja o print abaixo: Desta maneira encaminhamos para os

senhores o arquivo neste e-mail. Qualquer dúvida estamos à disposição.”

Pregoeiro 01/11/2022
16:01:23

Em resposta, foi dito por este pregoeiro que: "Prezado licitante, Considerando que houve
deferimento do pedido de prorrogação de prazo, solicito que a proposta seja anexada no

sistema. Caso o problema persista, enviar novo e-mail relatando o acontecido.”

Pregoeiro 01/11/2022
16:01:54

No segundo e-mail, foi feito o seguinte questionamento às 14h07m:

Pregoeiro 01/11/2022
16:03:12

“Prezados, Boa Tarde! A pregoeira fez o seguinte informe: Faremos uma pausa na presente
sessão, a qual será retomada às 16 horas de hoje, para a continuidade dos trabalhos. No
entanto, continuamos com o mesmo problema, não conseguimos realizar a postagem da
documentação, tendo em vista um erro apresentado pelo sistema do Comprasnet. (...)"

Pregoeiro 01/11/2022
16:03:21

"(...) Conforme print abaixo, como devemos proceder?”

Pregoeiro 01/11/2022
16:03:40

Em resposta, foi dito que: “Prezado licitante, É possível tentar anexar usando outro navegador
ou reiniciar o computador.”

Pregoeiro 01/11/2022
16:03:53

Por fim, o terceiro e-mail recebido às 14h43m informou que:

Pregoeiro 01/11/2022
16:04:08

“Prezados, Tentamos em 6 computadores diferentes e o problema permanece. Acionamos nossa
TI, para verificar se era um problema interno. Eles nos posicionaram, que não se trata de um
problema interno e sim com o servidor de recebimento de dados do Comprasnet. Assim, lhe

questionamos como devemos proceder. Tendo em vista esse problema.”
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Pregoeiro 01/11/2022
16:04:22

Em resposta, o pregoeiro disse:

Pregoeiro 01/11/2022
16:04:47

“Prezado licitante, Verificamos que há outros relatos de instabilidades no comprasnet. Em
hipóteses de falha técnica, o edital prevê, em seu item 9.21, que: ´Somente mediante

autorização do(a) PREGOEIRO(A) e em caso de indisponibilidade do sistema será aceito o envio
da documentação por meio do e-mail cpl@cmbh.mg.gov.br´. (...)"

Pregoeiro 01/11/2022
16:05:05

"(...) Desse modo, fica autorizado o recebimento da proposta já enviada para o e-mail
cpl@cmbh.mg.gov.br. Será dada publicidade desta decisão por meio do chat às 16h, e a

proposta será tornada pública no portal da CMBH (http://www.cmbh.mg.gov.br/transparencia
/licitacoes), nos termos do item 9.21.1 do edital.”

Pregoeiro 01/11/2022
16:06:00

Por todo o exposto, restou autorizado o recebimento da proposta já enviada para o e-mail
cpl@cmbh.mg.gov.br, a qual será analisada pelo pregoeiro com auxílio do demandante.

Pregoeiro 01/11/2022
16:06:20

A proposta será tornada pública no portal da CMBH (http://www.cmbh.mg.gov.br/transparencia
/licitacoes), nos termos do item 9.21.1 do edital, bastando pesquisar pelo número desta

licitação (Pregão Eletrônico nº 37/2022).

Sistema 01/11/2022
16:06:48

Senhor fornecedor AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ/CPF: 19.119.463/0001-03, o
prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.

Pregoeiro 01/11/2022
16:07:15

Faremos uma pausa na presente sessão, a qual será retomada às 11 horas do dia 03/11/2022
(quinta-feira), para a continuidade dos trabalhos.

Pregoeiro 01/11/2022
16:07:27

Boa tarde a todos!

Pregoeiro 03/11/2022
11:00:29

Prezados licitantes, bom dia! Daremos continuidade à análise das propostas.

Pregoeiro 03/11/2022
11:01:25

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - Senhor licitante, informa-se que foi recebida a
proposta comercial ajustada para o item 1. O pregoeiro solicitou auxílio do setor demandante

para análise e conferência.

Pregoeiro 03/11/2022
11:01:57

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - Em resposta, a Seção de Engenharia da CMBH
respondeu que:

Pregoeiro 03/11/2022
11:02:24

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - "A equipe da Seção de Engenharia analisou os
documentos enviados e se manifesta favoravelmente sobre eles. Segue a conclusão sobre cada

um: (...)"

Pregoeiro 03/11/2022
11:02:37

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - "(...) Proposta Comercial: Os valores totais
individuais e total geral correspondem aos valores apresentados na proposta comercial da
empresa. Houve respeito aos percentuais máximos previstos para a composição do BDI."

Pregoeiro 03/11/2022
11:02:56

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - "(...) Cronograma Físico-Financeiro: Os percentuais
e os valores expressos na proposta comercial da empresa foram conferidos e atestados pela

Seção de Engenharia, estando todos em conformidade com a previsão constante nos
documentos de referência."

Pregoeiro 03/11/2022
11:03:10

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - Diante disso, fica aceita a proposta comercial.

Pregoeiro 03/11/2022
11:03:26

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - Faremos uma pausa na presente sessão, a qual
será retomada hoje, às 13h, para continuidade dos trabalhos.

Pregoeiro 03/11/2022
11:03:36

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - Bom dia a todos!

Pregoeiro 03/11/2022
11:09:45

Obrigado pela atenção de todos.

Pregoeiro 03/11/2022
13:00:22

Prezados licitantes, boa tarde!

Pregoeiro 03/11/2022
13:00:40

Neste momento, ainda estamos analisando os documentos de habilitação da empresa
provisoriamente vencedora para o item 1.

Pregoeiro 03/11/2022
13:01:02

Por essa razão, faremos uma pausa na presente sessão, a qual será retomada hoje, às 15h30,
para continuidade dos trabalhos.

Pregoeiro 03/11/2022
13:01:15

Boa tarde a todos!

Pregoeiro 03/11/2022
15:30:02

Prezados licitantes, boa tarde!

Pregoeiro 03/11/2022
15:30:27

Seguimos analisando os documentos de habilitação da empresa provisoriamente vencedora
para o item 1.

Pregoeiro 03/11/2022
15:30:40

Por essa razão, faremos uma pausa na presente sessão, a qual será retomada hoje às 16h,
para continuidade dos trabalhos.

Pregoeiro 03/11/2022
15:30:54

Até breve!

Pregoeiro 03/11/2022
16:00:46

Prezados licitantes, boa tarde!

Pregoeiro 03/11/2022
16:01:39

Peço que aguardem mais 10 minutos conectados por gentileza.

Pregoeiro 03/11/2022
16:12:32

Prezados licitantes, os documentos de habilitação da empresa provisoriamente vencedora para
o item 1 foram analisados.

Pregoeiro 03/11/2022
16:13:29

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - Prezado Licitante, boa tarde! O Pregoeiro solicitou
auxílio do demandante para analisar os documentos de capacidade técnica.

Pregoeiro 03/11/2022
16:14:45

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - A Seção de Engenharia da CMBH entendeu que
existe a necessidade de realização de diligência em relação aos atestados apresentados para a

comprovação da CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL.
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Pregoeiro 03/11/2022
16:16:08

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - Segue a manifestação da Seção de Engenharia:

Pregoeiro 03/11/2022
16:17:14

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - "a) Atestado de Capacidade Técnica emitido pela
empresa América Móvil - Claro Net comprovando a execução de fornecimento e instalação de

sistema de ar condicionado e demais componentes para a Estação Terminal Rio de Janeiro
(RJO-AM) com capacidade de 600 TR. Não consta, entretanto, a área de intervenção mínima

exigida, qual seja de 750m². (...)"

Pregoeiro 03/11/2022
16:17:32

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - "(...) Sugerimos a abertura de diligência para fins
de comprovação dessa parte do quesito de habilitação;"

Pregoeiro 03/11/2022
16:18:04

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - "b) Atestado de Capacidade Técnica emitido pela
empresa Onlinesites Ltda comprovando que a empresa forneceu e instalou equipamentos de

climatização. Como o documento relaciona os equipamentos em BTU´s e não em TR´s fizemos
a conversão de unidades para encontrar a correspondência, considerando que 1 TR = 12.000

BTU. (...)"

Pregoeiro 03/11/2022
16:18:47

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - " (...) O documento cita que foram 4 unidades de
96.000 BTU´s e 32 unidades de 12.000 BTU´s. Entretanto, cabe salientar que o documento não

é claro se a capacidade das unidades indicadas refere-se à capacidade total do conjunto de
equipamentos ou à capacidade individualizada por unidade instalada. (...)"

Pregoeiro 03/11/2022
16:19:57

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - "(...) Fazendo a correlação de forma simples e
considerando que capacidade individual das unidades, temos: (4 x 96.000) / 12.000 = 32 TR´s

(32 x 12.000) / 12.000 = 32 TR´s Total = 64 TR´s - Atende à exigência. (...)"

Pregoeiro 03/11/2022
16:20:17

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - "(...)Fazendo a correlação de forma simples e
considerando que capacidade total para o conjunto de unidades, temos: 96.000 / 12.000 = 8

TR´s 12.000 / 12.000 = 1 TR Total = 9 TR´s - Não atende à exigência. (...)"

Pregoeiro 03/11/2022
16:20:58

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - "(... ) Consideramos ser necessário abrir diligência
para comprovação dessa parte (...)".

Pregoeiro 03/11/2022
16:21:07

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - "Quanto à área mínima exigida no Termo de
Referência, informamos que o documento deixa expresso que a área total da reforma foi de

1.890m², superior à exigida pela CMBH que é de 750m², ou seja, atende essa parte dos
quesitos de habilitação;"

Pregoeiro 03/11/2022
16:21:39

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - "c) Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo
Comando da Aeronáutica - Ministério da Defesa comprovando a o fornecimento e a instalação,
pela empresa, de sistema de ar condicionado com capacidade total de 373 TR, além de outros
itens que integravam o sistema. Não consta, entretanto, a área de intervenção mínima exigida,

qual seja de 750m². (...)"

Pregoeiro 03/11/2022
16:22:13

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - "(...) Sugerimos a abertura de diligência para fins
de comprovação dessa parte do quesito de habilitação;"

Pregoeiro 03/11/2022
16:22:49

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - "d) Atestado de Capacidade Técnica emitido pela
América Móvil - Claro Net comprovando a execução de fornecimento e instalação de sistema de

ar condicionado e demais componentes para a Estação Terminal Morumbi (SPO-MB) com
capacidade total de 560 TR (4 unidades de 140 TR cada). (...)"

Pregoeiro 03/11/2022
16:23:22

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - "(...) Não consta, entretanto, a área de intervenção
mínima exigida, qual seja de 750m². Sugerimos a abertura de diligência para fins de

comprovação dessa parte do quesito de habilitação;"

Pregoeiro 03/11/2022
16:23:58

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - "e) Atestado de Capacidade Técnica emitido pela
Sociedade Mineira de Cultura comprovando o fornecimento e a instalação, pela empresa, de

sistema de climatização com capacidade total de 193,5 TR, além dos demais acessórios
relacionados a esse sistema. (...)"

Pregoeiro 03/11/2022
16:24:24

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - "(...) Não consta, entretanto, a área de intervenção
mínima exigida, qual seja de 750m². Sugerimos a abertura de diligência para fins de

comprovação dessa parte do quesito de habilitação;"

Pregoeiro 03/11/2022
16:25:50

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - Diante disso, nos termos do item 21.1 do edital,
este pregoeiro promove a diligência solicitada pela área técnica, a fim de sanar as dúvidas

suscitadas.

Pregoeiro 03/11/2022
16:26:53

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - Poderão ser apresentados os contratos
correspondentes ou demais documentos idôneos a comprovar a capacidade técnico-operacional.

Pregoeiro 03/11/2022
16:27:57

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - A documentação deve ser anexada no sistema até
às 14 horas de amanhã (dia 04/11/2022).

Sistema 03/11/2022
16:28:15

Senhor fornecedor AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ/CPF: 19.119.463/0001-03,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 03/11/2022
16:28:47

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - A critério do pregoeiro, poderá haver prorrogação
desse prazo, desde que haja pedido motivado dentro do prazo inicialmente concedido, através

do e-mail cpl@cmbh.mg.gov.br.

Pregoeiro 03/11/2022
16:30:07

Faremos uma pausa na presente sessão, a qual será retomada no dia 04/11/2022 (sexta-feira),
às 14h30, para continuidade dos trabalhos.

Pregoeiro 03/11/2022
16:30:27

Boa tarde a todos!

Sistema 04/11/2022
14:00:22

Senhor fornecedor AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ/CPF: 19.119.463/0001-03, o
prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.

Pregoeiro 04/11/2022
14:30:07

Prezados licitantes, boa tarde!

Pregoeiro 04/11/2022
14:30:19

Às 12h10m, a CPL recebeu o seguinte e-mail da empresa Air Minas:

Pregoeiro 04/11/2022
14:30:54

“Prezados, Boa Tarde! Estamos tentando enviar os arquivos solicitados para a diligência, no
entanto, o sistema não consegue receber devido ao tamanho do arquivo. E não conseguimos
realizar mais de uma postagem no campo anexar, para dividir o arquivo. Segue em anexo o

print do erro apresentado: (...)"
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Pregoeiro 04/11/2022
14:31:20

"(...) Desta maneira, questionamos o que devemos fazer? De qualquer maneira, estamos
encaminhando via link, por aqui os arquivos em questão. Por se tratar de projetos, são arquivos

pesados. O link abaixo, conta com os arquivos em questão DILIGENCIA.zip Qualquer dúvida
estou a disposição.”

Pregoeiro 04/11/2022
14:31:35

Em resposta, o pregoeiro disse:

Pregoeiro 04/11/2022
14:32:11

“Prezado licitante, Verificamos que, de fato, o arquivo é pesado e possui aproximadamente
130MB. Segundo consta das perguntas frequentes do Sistemas Compras.gov.br (vide:

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/perguntas-
frequentes), ‘o tamanho do arquivo/anexo solicitado ao Fornecedor é de até 20 Megabytes’.

(...)"

Pregoeiro 04/11/2022
14:32:39

"(...) Logo, considerando a indisponibilidade do sistema em permitir o envio de arquivos desse
porte, fica autorizado o recebimento dos documentos referentes à diligência promovida por este

pregoeiro pelo e-mail cpl@cmbh.mg.gov.br. (...)"

Pregoeiro 04/11/2022
14:33:11

"(...) Será dada publicidade desta decisão por meio do chat às 14h30, e os documentos serão
tornados públicos no portal da CMBH (http://www.cmbh.mg.gov.br/transparencia/licitacoes),

nos termos do item 9.21.1 do edital.”

Pregoeiro 04/11/2022
14:33:48

Por todo o exposto, restou autorizado o recebimento dos documentos referentes à diligência
promovida por este pregoeiro pelo e-mail cpl@cmbh.mg.gov.br.

Pregoeiro 04/11/2022
14:34:04

Os documentos enviados serão analisados pelo pregoeiro com auxílio do demandante, os quais
serão tornados públicos no portal da CMBH (http://www.cmbh.mg.gov.br/transparencia
/licitacoes), nos termos do item 9.21.1 do edital, bastando pesquisar pelo número desta

licitação (Pregão Eletrônico nº 37/2022).

Pregoeiro 04/11/2022
14:34:16

Contudo, às 13h40m, a empresa Air Minas enviou novo e-mail, a saber:

Pregoeiro 04/11/2022
14:34:58

“Prezados, Boa Tarde! Conforme autorizado, encaminhamos os arquivos da diligencia via link
neste e-mail (estamos enviando via link, devido ao tamanho do arquivo): Para não termos

problemas, estamos encaminhando de duas maneiras: Link Ondrive: DILIGENCIA 1.zip Link We
Transfer: https://we.tl/t-wG07AixBz5 Solicitamos a confirmação de download dos arquivos."

Pregoeiro 04/11/2022
14:35:09

Este pregoeiro assim se manifestou:

Pregoeiro 04/11/2022
14:35:30

"Prezado licitante, Os dois links são iguais? Esses dois links contêm os mesmos arquivos
daqueles que foram enviados no e-mail anterior? O pregoeiro conseguiu baixar os documentos
de todos os links enviados. Caso não haja diferença entre os arquivos, serão considerados os

documentos constantes do link enviado no primeiro e-mail".

Pregoeiro 04/11/2022
14:35:39

A empresa respondeu, às 14h19m, que:

Pregoeiro 04/11/2022
14:36:00

“Prezados, Boa Tarde! Sim, os arquivos que constam nos links são os mesmos. Encaminhamos
novamente, somente para atender a solicitação. Qualquer dúvida estou à disposição.”

Pregoeiro 04/11/2022
14:36:38

Adicionalmente, informo que a empresa Ótima BH enviou e-mail, às 9h47m, com os seguintes
questionamentos:

Pregoeiro 04/11/2022
14:37:29

“Gostaria que esta comissão analisasse a qualificação técnica da empresa AIR MINAS AR
CONDICIONADO, como se segue: A empresa não atendeu o item 9.10 - Qualificação Técnico

Operacional (...)"

Pregoeiro 04/11/2022
14:37:52

"(...) 9.10.2 - Ressalta-se que a área e a capacidade mínimas exigidas para comprovação da
capacidade técnico-operacional estão vinculadas a serviços de natureza similar àquele

relacionado com as parcelas de maior relevância para execução do objeto, qual seja, o sistema
de ar condicionado, conforme subitem 6.1.2 do Termo de Referência (...)"

Pregoeiro 04/11/2022
14:38:23

"(...) 6.1.2. Fica entedido, para todos os fins, que as parcelas referentes aos sistemas de ar
condicionado e elétrico são aquelas que constituem as de maior relevância nesta contratação,

seja em razão de suas maiores complexidades ou de seus valores mais significativos,
considerando o valor global estimado. (...)"

Pregoeiro 04/11/2022
14:38:50

"( ...) Como pode observar nos atestado apresentados em nome da empresa, os mesmos não
podem prosperar, uma vez que os mesmos não estão registrado em nome do Engenheiro

Eletricista. Além disto, a Composição do BDI apresentado pela empresa, está incorreta, uma
vez que a Aliquota de ISS, conforme item 6.4.3, é 3,5% (5% sobre 70% = 3,50%) (...)"

Pregoeiro 04/11/2022
14:39:36

"(...) 6.4.3. De acordo com o art. 9º e art. 25 da Lei nº. 8.725/03 e com o art. 1º do Decreto
Municipal nº 11.956/05, deverá ser excluído da base de cálculo do ISSQN o valor do material
fornecido pelo prestador do serviço de execução da obra ou serviço de construção civil até o

limite de 30% do valor total da fatura. (...)"

Pregoeiro 04/11/2022
14:39:59

" (...) Para tal, o valor do material deverá ser discriminado no documento fiscal emitido em
decorrência da prestação do serviço. Desta forma, para fins de entendimento do cálculo final da
alíquota deste tributo, o percentual de 5,00% (cinco por cento) adotado como referência pela

Câmara Municipal no BDI foi multiplicado pelo fator 70%, (...)"

Pregoeiro 04/11/2022
14:40:24

"(...) resultando no percentual final de 3,50% a ser aplicado sobre o valor da fatura
apresentada."

Pregoeiro 04/11/2022
14:41:11

Os questionamentos supra e os documentos obtidos em sede de diligência estão sendo
examinados por este pregoeiro com auxílio da Seção de Engenharia.

Pregoeiro 04/11/2022
14:42:14

Faremos uma pausa na presente sessão, a qual será retomada no dia 07/11/2022 (segunda-
feira), às 11h, para continuidade dos trabalhos.

Pregoeiro 04/11/2022
14:42:25

Agradeço a atenção de todos!

Pregoeiro 07/11/2022
11:00:25

Prezados licitantes, bom dia!

Pregoeiro 07/11/2022
11:00:53

A habilitação da empresa provisoriamente vencedora segue em análise.
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Pregoeiro 07/11/2022
11:01:07

Por essa razão, faremos uma pausa na presente sessão, a qual será retomada hoje, às 14h,
para continuidade dos trabalhos.

Pregoeiro 07/11/2022
11:01:20

Agradeço a atenção de todos e até breve!

Pregoeiro 07/11/2022
14:00:20

Prezados licitantes, boa tarde!

Pregoeiro 07/11/2022
14:01:12

Primeiramente, gostaria de registrar a resposta da Seção de Engenharia da CMBH quanto aos
questionamentos feitos pela empresa Ótima BH referentes à capacidade técnica e ao percentual

do ISS:

Pregoeiro 07/11/2022
14:01:48

“Segue a resposta aos questionamentos da empresa Ótima Empreendimentos: 2.1. Qualificação
Técnico-Operacional: a empresa entende que "... nos atestado apresentados em nome da

empresa, os mesmos não podem prosperar, uma vez que os mesmos não estão registrado em
nome do Engenheiro Eletricista. (...)"

Pregoeiro 07/11/2022
14:02:16

"(...) Cabe esclarecer que a Câmara Municipal não vinculou obrigação de que o Atestado de
Capacidade Técnica (condição para comprovação da qualificação técnico-operacional) estivesse
em nome de profissional com vínculo direto e atual junto à empresa, o que é expressamente

proibido pela legislação das contratações públicas. (...)"

Pregoeiro 07/11/2022
14:02:31

"(...) A obrigação da comprovação técnico-profissional, que está relacionada ao engenheiro
eletricista, foi demonstrada pela empresa por meio de apresentação de Certidões de Acervo

Técnico em nome dos profissionais Edimar Ribeiro Silva, Gualter Rodrigues Resende e Andrey
dos Santos Alencar e seus respectivos vínculos com a empresa. (...)"

Pregoeiro 07/11/2022
14:02:45

"(...) 2.2. Composição do BDI: a empresa entende que a composição do BDI está incorreta
relacionando seu questionamento com o subitem 6.4.3. (...)"

Pregoeiro 07/11/2022
14:03:04

"(...) É necessário esclarecer que o Modelo de Proposta Comercial foi definido pela Câmara
Municipal, o qual serviu de modelo para preenchimento pelas empresas licitantes apresentarem

suas respectivas propostas. (...)"

Pregoeiro 07/11/2022
14:03:20

"(...) Os percentuais definidos para composição do BDI está de acordo, inclusive, com os limites
legais estabelecidos pelo TCU e adotado pela empresa projetista, cuja composição foi divulgada

conjuntamente com os demais documentos de referência. (...)"

Pregoeiro 07/11/2022
14:03:43

"(...) O orçamento elaborado pela empresa respeitou os limites. A aplicação do subitem 6.4.3
está diretamente relacionada ao fornecimento de materiais ao longo da execução do objeto,
não podendo ser imputada a redução aos demais itens que contam da planilha de custos.”

Pregoeiro 07/11/2022
14:03:58

Desse modo, as alegações da empresa não merecem prosperar.

Pregoeiro 07/11/2022
14:04:14

Neste momento, voltamos a analisar os documentos de habilitação da empresa provisoriamente
vencedora para o item 1.

Pregoeiro 07/11/2022
14:04:43

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - Prezado Licitante, bom dia! V. Sa. sagrou-se
provisoriamente vencedora do certame para o item 1.

Pregoeiro 07/11/2022
14:04:59

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - Ao analisar a documentação de habilitação, o
Pregoeiro solicitou auxílio do demandante para analisar os documentos de capacidade técnica.

Pregoeiro 07/11/2022
14:05:49

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - Após a diligência promovida por este pregoeiro, a
Seção de Engenharia da CMBH assim se manifestou:

Pregoeiro 07/11/2022
14:06:21

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - “Em análise da documentação apresentada pela
empresa Air Minas face à solicitação de diligência, a equipe da Seção de Engenharia manifesta o
que se segue abaixo: 1. Atestado de Capacidade Técnica: A Seção de Engenharia questionou se

a capacidade dos equipamentos indicados no atestado emitido pela empresa Onlinesites Ltda
era individual ou total. (...)"

Pregoeiro 07/11/2022
14:06:55

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - "(...) Conforme resposta apresentada pelo
fabricante dos referidos equipamentos, restou demonstrada que cada equipamento modelo

4TVH0096D60 isoladamente possui a capacidade de 95.500 BTU´s. (...)"

Pregoeiro 07/11/2022
14:07:51

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - "(..)Considerando que foram instaladas 4 (quatro)
unidades desse equipamento, temos que a empresa comprovou a capacidade de refrigeração de

382.000 BTU´s equivalente a 31,83 TR´s (superior à exigência mínima de 18 TR´s). Como o
atestado já demonstrava a área mínima exigida, a Seção de Engenharia entende que a

Capacidade Técnico-Operacional restou comprovada"

Pregoeiro 07/11/2022
14:09:16

Para AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA - Com base na manifestação supra e nas
conferências realizadas, constatou este Pregoeiro a regularidade dos documentos apresentados,

ficando V.Sa habilitada.

Pregoeiro 07/11/2022
14:09:31

Realizaremos agora os devidos registros no sistema de aceitação e habilitação. Logo após, será
aberto o prazo para registro de intenção de recursos. Fiquem atentos.

Sistema 07/11/2022
14:12:43

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

Pregoeiro 07/11/2022
14:13:56

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 07/11/2022 às 14:34:00.

Pregoeiro 07/11/2022
14:40:35

Prezados licitantes. Foi apresentada intenção de recurso.

Pregoeiro 07/11/2022
14:48:14

Peço que acompanhem a fase recursal pelo sistema Compras.gov.br. Agradeço a participação de
todos.

Eventos da Licitação

Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 29/09/2022 15:39:07
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Abertura da sessão
pública 01/11/2022 11:00:01 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de propostas 01/11/2022 11:20:01 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas 01/11/2022 11:43:59 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 07/11/2022 14:12:43 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do prazo 07/11/2022 14:13:56 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 07/11/2022 às 14:34:00.

Data limite para registro de recurso: 10/11/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 17/11/2022.
Data limite para registro de decisão: 01/12/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado
o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro
de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:52 horas do dia 07 de novembro de 2022, cuja ata foi lavrada e
assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

PEDRO PAULO MARTINS DA FONSECA
Pregoeiro Oficial

LUCIANE SILVA VIANA
Equipe de Apoio

PRISCILA CAROLINE CARDIM SANTANA RODRIGU
Equipe de Apoio

Voltar
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