
Ata do Procedimento

Órgão ou entidade: 5030 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS

Unidade: 5030001 - CODEMGE - COMPRAS

Às 09:00:08 horas, do dia 19 de Novembro de 2021, reuniram-se no site www.compras.mg.gov.br, o
Presidente da comissão / Agente de licitação oficial deste Órgão e respectivos membros da comissão / equipe
de apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido
procedimento para Agência de propaganda para prestar serviços de publicidade para a Companhia de
Desenvolvimento de Minas Gerais e suas subsidiárias.

O Presidente da comissão / Agente de licitação conduziu a sessão do procedimento, conforme disposições
contidas na Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006 e no edital do referido procedimento e anexos.

Resultado da sessão pública

Ata da sessão do Procedimento estatal - Processo de compras nº 5030001 000038/2021.

Fornecedores participantes

Porte da empresa Fornecedor Fornecedor
apto? Representante Foi

credenciado?

04.406.696/0001-01 - TOM
COMUNICACAO LTDA Sim 067.234.416-56 - Felipe

Camilozzi de Melo SimOutro

00.553.702/0001-00 -
CASABLANCA
COMUNICACAO &
MARKETING EIRELI

Sim 971.662.946-04 - JULIANO
TORRES SALES SimOutro

22.444.012/0001-48 - LAPIS
RARO AGENCIA DE
COMUNICACAO LIMITADA

Sim 692.819.046-91 - CARLA
MADEIRA CARNEIRO SimOutro

24.172.716/0001-34 -
FILADELFIA
COMUNICACAO
INTERATIVA EIRELI - EPP

Sim 088.301.916-71 - ERICA
FANTINI SANTOS SimPequena

Lote: 1

Descrição:

Lote único

Regra de participação: Aberto a todos

Critério de julgamento: Melhor combinação de técnica e preço

Modo de disputa: Fechado

Inversão de fase: Não

Juízo de admissibilidade concluídoSituação:
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Nº do item no lote: 1 Nº do item no processo: 1

Código do item: 000020605 Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE PUBLICIDADE

Unidade de aquisição/fornecimento: 00001 - 1,00 UNIDADE

Quantidade solicitada: 1,0000

PROPOSTAS INICIAIS:

Identificação do fornecedor:

00.553.702/0001-00 - CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING

Nº do item no lote: 1 Nº do item no processo: 1

Código do item: 000020605 Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE PUBLICIDADE

Unidade de aquisição/fornecimento: 00001 - 1,00 UNIDADE

Quantidade solicitada: 1,0000

Valor unitário: R$ 4.048.376,6100 Valor total: R$ 4.048.376,61

Endereço eletrônico dos arquivos enviados na proposta:

https://www1.compras.mg.gov.br/servico/arquivo/downloadComChave?id=16479482&cha
ve=ac6e296a8bdb26abdd4c5d8beef861ee8ed9cea6

https://www1.compras.mg.gov.br/servico/arquivo/downloadComChave?id=16479483&cha
ve=f8a9f3eb7f82a63f96fc34eb7c840c046e45251f

https://www1.compras.mg.gov.br/servico/arquivo/downloadComChave?id=16479477&cha
ve=40e175f33349e05e2b1530f03ca9089f496be3c1

https://www1.compras.mg.gov.br/servico/arquivo/downloadComChave?id=16479478&cha
ve=c8801ae402962550827aaea2ea4e14d92cc2fdf0

https://www1.compras.mg.gov.br/servico/arquivo/downloadComChave?id=16479479&cha
ve=7e46aaee94e84a3db59bb74d127c189692211beb

Identificação do fornecedor:

04.406.696/0001-01 - TOM COMUNICACAO LTDA

Nº do item no lote: 1 Nº do item no processo: 1

Código do item: 000020605 Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE PUBLICIDADE

Unidade de aquisição/fornecimento: 00001 - 1,00 UNIDADE

Quantidade solicitada: 1,0000

Valor unitário: R$ 4.048.376,6100 Valor total: R$ 4.048.376,61

Endereço eletrônico dos arquivos enviados na proposta:

https://www1.compras.mg.gov.br/servico/arquivo/downloadComChave?id=16480600&cha
ve=4b0b91116f79be839d69f26dd47d714d77adc728

https://www1.compras.mg.gov.br/servico/arquivo/downloadComChave?id=16480621&cha
ve=35524749e23aed9e58ec621137613a277365460b

https://www1.compras.mg.gov.br/servico/arquivo/downloadComChave?id=16480622&cha
ve=f5d79d472ac0bf086cc54a482fbf4b52e205b6ff

Identificação do fornecedor:

22.444.012/0001-48 - LAPIS RARO AGENCIA DE COMUNICACAO
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Nº do item no lote: 1 Nº do item no processo: 1

Código do item: 000020605 Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE PUBLICIDADE

Unidade de aquisição/fornecimento: 00001 - 1,00 UNIDADE

Quantidade solicitada: 1,0000

Valor unitário: R$ 4.048.376,6100 Valor total: R$ 4.048.376,61

Endereço eletrônico dos arquivos enviados na proposta:

https://www1.compras.mg.gov.br/servico/arquivo/downloadComChave?id=16472871&cha
ve=f4dca5ed93074a39dd3a25a066aaecb70bba7d21

https://www1.compras.mg.gov.br/servico/arquivo/downloadComChave?id=16472851&cha
ve=07669a18302b01964739dbc49d1a1175a34d8cad

https://www1.compras.mg.gov.br/servico/arquivo/downloadComChave?id=16472852&cha
ve=202e18a68375528ad7e53e90b45f98880bcb0e71

https://www1.compras.mg.gov.br/servico/arquivo/downloadComChave?id=16472853&cha
ve=9b2f85cebc0e68004218bed83d6c714796f42ffb

https://www1.compras.mg.gov.br/servico/arquivo/downloadComChave?id=16472854&cha
ve=f5bb378af549c0727cbcada3ae5847ec066ef635

Identificação do fornecedor:

24.172.716/0001-34 - FILADELFIA COMUNICACAO INTERATIVA

Nº do item no lote: 1 Nº do item no processo: 1

Código do item: 000020605 Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE PUBLICIDADE

Unidade de aquisição/fornecimento: 00001 - 1,00 UNIDADE

Quantidade solicitada: 1,0000

Valor unitário: R$ 4.048.376,6100 Valor total: R$ 4.048.376,61

Endereço eletrônico dos arquivos enviados na proposta:

https://www1.compras.mg.gov.br/servico/arquivo/downloadComChave?id=16480642&cha
ve=d94dd7f6eec9aefd1dc53621f36e2a84401f5043

https://www1.compras.mg.gov.br/servico/arquivo/downloadComChave?id=16480635&cha
ve=1a073e90b5f0e44ec238913719339b925fc8c947

https://www1.compras.mg.gov.br/servico/arquivo/downloadComChave?id=16480636&cha
ve=0e153d01fe3d97b506d94afda9d88d3e16d96bbc

https://www1.compras.mg.gov.br/servico/arquivo/downloadComChave?id=16480645&cha
ve=87c299fcb4a0039eaf23874da688e91f1ab30855

https://www1.compras.mg.gov.br/servico/arquivo/downloadComChave?id=16480646&cha
ve=499ff3adfd1e43d2cfe118db364e265be40f713a

Avaliação de técnica e preço:

Fornecedor Nota de
corte

Nota da proposta
de preço

Proposta técnica
classificada?

Nota da
proposta

Nota
final

70,0000 96,5500 Sim 96,6600 96,5830

22.444.012/0001-48 -
LAPIS RARO AGENCIA
DE COMUNICACAO
LIMITADA
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Avaliação de técnica e preço:

Fornecedor Nota de
corte

Nota da proposta
de preço

Proposta técnica
classificada?

Nota da
proposta

Nota
final

70,0000 85,3400 Sim 94,0000 87,9380

24.172.716/0001-34 -
FILADELFIA
COMUNICACAO
INTERATIVA EIRELI -
EPP

70,0000 84,9000 Sim 71,6600 80,9280
04.406.696/0001-01 -
TOM COMUNICACAO
LTDA

70,0000 87,5100 Sim 62,5000 80,0070

00.553.702/0001-00 -
CASABLANCA
COMUNICACAO &
MARKETING EIRELI

Desempates

Etapa:

Critério:
Fornecedor vencedor: 22.444.012/0001-48 - LAPIS RARO AGENCIA DE COMUNICACAO LIMITADA
Situacao do lote: Avaliação de valor concluída

Lance/proposta de desempate ME/EPP:

Data/Hora do
envio ME/EPP Motivo do descarte

Descartada
pelo

agente /
presidente?

Valor
lance/proposta

(R$)

24.172.716/0001-34 -
FILADELFIA COMUNICACAO
INTERATIVA EIRELI - EPP

16/12/2021
11:34:42.760 4.048.376,60 Não -

 Aplicação da Lei de favorecimento à Micro e Pequena empresa 123/06.

Empate Ficto

Avaliação de técnica e preço:

Fornecedor Nota de
corte

Nota da proposta
de preço

Proposta técnica
classificada?

Nota da
proposta

Nota
final

70,0000 85,3400 Sim 100,0000 89,7380

24.172.716/0001-34 -
FILADELFIA
COMUNICACAO
INTERATIVA EIRELI -
EPP

70,0000 96,5500 Sim 50,1600 82,6330

22.444.012/0001-48 -
LAPIS RARO AGENCIA
DE COMUNICACAO
LIMITADA

70,0000 87,5100 Sim 41,5000 73,7070

00.553.702/0001-00 -
CASABLANCA
COMUNICACAO &
MARKETING EIRELI

70,0000 84,9000 Sim 41,6600 71,9280
04.406.696/0001-01 -
TOM COMUNICACAO
LTDA
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Verificação de efetividade:

Data/Hora Evento

16/12/2021 11:51
A proposta do fornecedor 24.172.716/0001-34 - FILADELFIA COMUNICACAO
INTERATIVA EIRELI - EPP foi verificada e classificada. O valor total  da proposta
foi de 4.048.376,60. A nota final obtida por esse fornecedor foi 89,7380.

Negociação de propostas:

Fornecedor Houve Negociação ? Justificativa de finalização pelo agente

Sim

24.172.716/0001-34 -
FILADELFIA

COMUNICACAO
INTERATIVA EIRELI -

EPP

-

Aceitação de propostas:

Data/Hora Evento

A proposta do fornecedor 24.172.716/0001-34 - FILADELFIA COMUNICACAO
INTERATIVA EIRELI - EPP foi aceita. O valor total da proposta foi de
4.048.376,60. A nota final obtida por esse fornecedor foi 89,7380.

16/12/2021 12:08

Habilitação de fornecedor:

Data/Hora Evento

O fornecedor 24.172.716/0001-34 - FILADELFIA COMUNICACAO INTERATIVA
EIRELI - EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.16/12/2021 16:01

Manifestação de intenção de recurso:

Período Evento

Concedido o prazo para manifestar intenção de recurso, conforme
previsto no instrumento convocatório do processo licitatório, o(s)
fornecedor(es) manifestou(ram) intenção de interpor recurso pelos
seguintes motivos:
24.172.716/0001-34 - FILADELFIA COMUNICACAO INTERATIVA
EIRELI - EPP: Manifesto a minha intenção de recurso contra os lotes da
concorrência
04.406.696/0001-01 - TOM COMUNICACAO LTDA: Gostaria de ter
acesso às notas Iten por iten, pelo valor globo apresentado na cessão
não ficou muito claro a pontuação. Obrigado.

De 16/12/2021 16:05
até 16/12/2021 16:17

Período de recurso:

Período Data limite das razões de
recurso Data para decisãoData limite de contrarrazões

de recurso

10/01/202203/01/202223/12/20211

Suspensões e reativações:

Data/Hora Evento
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Suspensões e reativações:

Data/Hora Evento

Avaliação documentos pela Comissão Técnica de Avaliação

Data e hora prevista para reativação:

19/11/2021 12:28

Suspensão

Motivo:

02/12/2021 09:00

02/12/2021 09:00 Reativação

Analise de Propostas Técnica

Data e hora prevista para reativação:

02/12/2021 09:48

Suspensão

Motivo:

14/12/2021 09:00

14/12/2021 09:00 Reativação

Avaliação de documentos técnicos pela comissão.

Data e hora prevista para reativação:

14/12/2021 09:01

Suspensão

Motivo:

16/12/2021 09:00

16/12/2021 09:02 Reativação

Mensagens de chat

Data/Hora Remetente Lote Mensagem

19/11/2021
09:00:09 Portal de compras Todos A sessão do procedimento das estatais 5030001 000038/2021

foi iniciada.

19/11/2021
09:01:48 Titular da sessão 1 Senhores Fornecedores, Bom dia. Daremos inicio ao certame

MDFE 38/2021. Solicito aguardarem.

19/11/2021
09:06:30 Titular da sessão 1

Senhores Fornecedores, iniciaremos os tramites conforme
edital. Iremos baixar os arquivos disponibilizados e verificar a
ausência de identificação conforme item 8. Solicito aguardarem.

19/11/2021
09:49:09 Titular da sessão 1 Senhores Fornecedores, informo o termino do download dos

documentos do Fornecedor F000165.

19/11/2021
10:14:12 Titular da sessão 1 Senhores Fornecedores, informo o termino do download dos

documentos do Fornecedor F000192.

19/11/2021
10:49:48 Titular da sessão 1 Senhores Fornecedores, informo o termino do download dos

documentos do Fornecedor F000188.

19/11/2021
11:12:49 Titular da sessão 1 Senhores Fornecedores, informo o termino do download dos

documentos do Fornecedor F000178.

19/11/2021
11:23:49 Titular da sessão 1

Senhores Fornecedores, informo que os documentos a serem
enviados para a comissão técnica de avaliação foram
separados. Informo também, que para garantir o sigilo das
propostas, foi atribuída nova codificação das propostas
(codificação distinta do portal de compras, foram atribuídas
letras A,B,C,D a cada licitante). Informo também que todos os
arquivos digitais descritos no item 8.1.2 a serem enviados a
comissão, tiveram o "nome" padronizado, formato exemplo:
"Proposta licitante X - DOC 1"; "Proposta licitante X - DOC 1 -
Anexo" e "Doc1 - Anexo - Link", garantindo o anonimato.
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Mensagens de chat

Data/Hora Remetente Lote Mensagem

19/11/2021
11:29:32 Titular da sessão 1

Senhores Fornecedores, seguindo os tramites do edital, informo
que todas as propostas encaminhadas que tange ao documento
1 (item 8.1.2 do edital) serão disponibilizado à comissão técnica
de avaliação por meio de link interno da CODEMGE. Em
momento adequado conforme edital, esse link (com os
documentos disponibilizado à comissão técnica - Documento 1)
será divulgado/disponibilizado à todos licitantes.

19/11/2021
11:53:44 F000188 1 Boa tarde. Haverá mais algum procedimento que precisamos

aguardar, ou a primeira fase já foi encerrada? Obrigado.

19/11/2021
12:15:42 Titular da sessão 1

Senhor Fornecedor F000188, informo que estamos nos tramites
de envio do link à comissão técnica de avaliação. Após o envio,
informo que suspenderemos a sessão, retornando no dia
02/12/2021 às 09:00h.

19/11/2021
12:21:25 Titular da sessão 1 Senhores Fornecedores, informo que o link foi disponibilizado

para a comissão técnica.

19/11/2021
12:22:13 Titular da sessão 1

Senhores fornecedores, agradeço a atenção e a presença de
todos. Informo que retornaremos a sessão conforme descrito no
edital item 8.1.2.4, no dia 02/12/2021 às 09:00h.

19/11/2021
12:22:22 Titular da sessão 1 Obrigado e tenham um bom dia.

19/11/2021
12:24:16 F000192 1 Não há uma ata?

19/11/2021
12:24:59 Titular da sessão 1

Senhor Fornecedor F000192, a ata será gerada
automaticamente pelo portal de compras, assim que
encerramos a sessão.

19/11/2021
12:25:56 F000192 1 Obrigado

19/11/2021
12:26:32 Titular da sessão 1

Estão presentes na sessão: Agente de licitações, Suplente do
Agente de Licitações, Equipe de Apoio, Fernanda Prates
Cançado, Bernardo De Marchi e Silva, Wellington Lima. Equipe
Técnica: Sandra Mara Braga Palla, Fernanda Cristina Almeida
Oliveira, Marcello Pereira Machado.

19/11/2021
12:26:45 Portal de compras Todos O(s) fornecedor(es) F000165, F000178, F000188, F000192

foi(ram) bloqueado(s) no chat.

19/11/2021
12:28:10 Portal de compras 1

Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Avaliação
documentos pela Comissão Técnica de Avaliação". O lote deve
ser reativado no dia 02/12/2021 às 09:00.

02/12/2021
08:57:35 Portal de compras Todos O(s) fornecedor(es) F000165, F000178, F000188, F000192

foi(ram) desbloqueado(s) no chat.

02/12/2021
09:00:24 Portal de compras 1 Esse lote foi reativado.

02/12/2021
09:01:24 Titular da sessão 1

Senhores Fornecedores, Bom dia. Estamos reabrindo a sessão.
Solicito aguardarem, pois daremos inicio aos tramites do edital
item 8.1.2.4.

02/12/2021
09:29:51 Titular da sessão 1

Senhores Fornecedores, informo que os documentos a serem
enviados para a comissão técnica de avaliação foram
separados. Informo também, que para garantir o sigilo das
propostas, foi atribuída nova codificação das propostas
(codificação distinta do portal de compras, foram atribuídas
letras W,X,Y,Z a cada licitante). Informo também que todos os
arquivos digitais descritos no item 8.1.2 a serem enviados a
comissão, garantindo o anonimato da relação entre o
Documento 1 e Documento 3.
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02/12/2021
09:31:06 Titular da sessão 1

Senhores Fornecedores, seguindo os tramites do edital, informo
que todas as propostas encaminhadas que tange ao documento
3 (item 8.1.2 do edital) serão disponibilizado à comissão técnica
de avaliação por meio de link interno da CODEMGE. Em
momento adequado conforme edital, esse link (com os
documentos disponibilizado à comissão técnica - Documento 3)
será divulgado/disponibilizado à todos licitantes.

02/12/2021
09:47:15 Titular da sessão 1

Senhores Fornecedores, informo que o link foi disponibilizado
para a comissão técnica com o Documento 3 e respectivos
anexos.

02/12/2021
09:47:39 Titular da sessão 1

Senhores fornecedores, agradeço a atenção e a presença de
todos. Informo que retornaremos a sessão conforme descrito no
edital item 8.1.2.4, no dia 14/12/2021 às 09:00h.

02/12/2021
09:47:49 Titular da sessão 1 Tenham um bom dia.

02/12/2021
09:47:58 Portal de compras Todos O(s) fornecedor(es) F000165, F000178, F000188, F000192

foi(ram) bloqueado(s) no chat.

02/12/2021
09:48:34 Portal de compras 1

Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Analise de
Propostas Técnica". O lote deve ser reativado no dia 14/12/2021
às 09:00.

14/12/2021
09:00:32 Portal de compras 1 Esse lote foi reativado.

14/12/2021
09:00:42 Titular da sessão 1

Bom dia Senhores Fornecedores, informo que a comissão
técnica solicitou maior prazo para avaliação e julgamento das
propostas. Retornaremos a sessão no dia 16/12/2021 às
09:00h. Tenham um bom dia.

14/12/2021
09:01:24 Portal de compras 1

Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Avaliação de
documentos técnicos pela comissão.". O lote deve ser reativado
no dia 16/12/2021 às 09:00.

16/12/2021
09:02:17 Portal de compras 1 Esse lote foi reativado.

16/12/2021
09:02:31 Portal de compras Todos O(s) fornecedor(es) F000165, F000178, F000188, F000192

foi(ram) desbloqueado(s) no chat.

16/12/2021
09:02:56 Titular da sessão 1 Bom dia Senhores Fornecedores, estamos retomando a sessão.

Favor aguardarem.

16/12/2021
09:10:18 Titular da sessão 1 Senhores fornecedores, informo que recebemos a Avaliação da

comissão técnica referente ao Documento 3.

16/12/2021
09:11:43 Titular da sessão 1

Senhores, informo que daremos inicio a conferencia do
documento 2 (Proposta Identificada) com o documento 1
(proposta não identificada). Favor aguardarem.

16/12/2021
09:16:10 Titular da sessão 1

Senhores Fornecedores, informo a finalização da conferencia de
documentos. Iniciaremos o calculo da pontuação final informada
pela comissão. Favor aguardar.

16/12/2021
09:29:55 Titular da sessão 1 Senhores Fornecedores, informo que realizamos o calculo da

pontuação técnica. Favor aguardar.

16/12/2021
10:10:11 Titular da sessão 1

Senhores Fornecedores, informo que finalizamos o calculo da
proposta técnica e finalizamos a avaliação da proposta
comercial.

16/12/2021
10:13:49 Portal de compras 1

Conforme situação de empate prevista nos artigos 44 e 45 da
Lei Complementar número 123 de 2006, o fornecedor F000188
foi convidado a dar novo lance/proposta. O titular da sessão
dará continuidade à aplicação da Lei de micro e pequena
empresa para o lote 0001.

16/12/2021
10:13:49 Portal de compras 1

Fornecedor ME/EPP F000188 favor acessar o lote 0001 para
enviar o novo lance/proposta. Você pode enviar um único
lance/proposta e o valor, para ser válido, deve ser suficiente
para assumir a primeira colocação.
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16/12/2021
10:15:56 F000178 1 Bom dia. Quando teremos acesso aos participantes do certame

??

16/12/2021
10:16:12 Titular da sessão 1

Senhor Fornecedor F000188, o senhor esta convocado a dar
novo lance/proposta comercial considerando sua condição de
ME/EPP ( lei complementar 123/2006). o senhor tem interesse?

16/12/2021
10:16:50 F000188 1 Bom dia

16/12/2021
10:17:06 F000188 1 Sim. Gostaria de entender o procedimento que preciso fazer.

16/12/2021
10:18:38 Titular da sessão 1

Senhor Fornecedor F000178, informo que após a fase de
habilitação o portal de compras informará os fornecedores
participantes.

16/12/2021
10:21:27 F000188 1 Prezado,

16/12/2021
10:21:51 F000188 1 O valor disponível para proposta comercial é somente redução

do valor global da licitação

16/12/2021
10:22:45 F000192 1

Até então não tivemos acesso informação sobre os
procedimentos de aberturas de envelopes com elaboração de
planilhas, as respectivas notas de cada quesito das propostas
técnicas com suas justificativas, propostas de preços e suas
pontuações e já falam em habilitação?

16/12/2021
10:25:59 F000188 1 Podem esclarecer as dúvidas, por gentileza?

16/12/2021
10:27:59 Titular da sessão 1

Senhor Fornecedor F000192, as informações foram prestadas
no chat. Favor observar as mensagens do dia 19/11/2021 às
11:23;  02/12/2021 as 09:31 e 16/12/2021 09:16:10

16/12/2021
10:29:07 F000188 1 e quanto ao desempate?

16/12/2021
10:31:22 Titular da sessão 1

Senhor Fornecedor F000188, os tramites do empate ficto
encontram-se no edital item 11.2.1. Nesse sentido, pergunto-lhe
se o senhor tem interesse em apresentar nova proposta
comercial.

16/12/2021
10:32:28 F000188 1 Tenho interesse.

16/12/2021
10:32:43 F000188 1 No entanto, o site não apresenta a possibilidade de apresentar

nos moldes do edital.

16/12/2021
10:33:10 F000188 1 O formato disponibilizado é para dar desconto no valor do lance,

que é padronizado no valor global da licitação.

16/12/2021
10:33:15 F000188 1 Questiono como devo proceder.

16/12/2021
10:33:20 F000188 1 Isso não está claro no edital

16/12/2021
10:33:39 Titular da sessão 1 Senhor Fornecedor F000188, um momento, irei habilitar o

campo apropriado para tal.

16/12/2021
10:33:56 F000178 1 Referente às notas, teremos acesso a elas iten por iten, ou

apenas neste formato global apresentado ??

16/12/2021
10:34:39 F000192 1 Onde estão as notas dos quesitos e suas respectivas

justificativas? Quais são as notas da proposta de preços?

16/12/2021
10:35:47 Titular da sessão 1

Senhor Fornecedor F000178, iremos no momento adequado,
compartilhar a planilha comparativa entre propostas e
pontuações nos tramites do edital.

16/12/2021
10:38:38 Titular da sessão 1

Senhor Fornecedor F000188, favor verificar na aba lotes, o
campo disponibilizado para realizar o envio da nova proposta
comercial.
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16/12/2021
10:40:16 Titular da sessão 1

Senhor Fornecedor F000192, o portal de compras no momento
adequado irá compartilhar o calculo final das notas, e nós
iremos informar a composição da pontuação em cada item nos
tramites do edital.

16/12/2021
10:40:19 F000188 1 Ainda só tem a possibilidade de desconto no valor global da

concorrência

16/12/2021
10:41:45 F000188 1 aguardando orientações

16/12/2021
10:41:59 Titular da sessão 1 Senhor Fornecedor F000188, veja se nesse campo da proposta,

o senhor consegue inserir o PDF da nova proposta comercial.

16/12/2021
10:42:06 F000188 1 Ok

16/12/2021
10:43:59 F000188 1 está fechado o campo. Não consigo inserir

16/12/2021
10:48:33 F000192 1 Qual prazo para esse procedimento de novas propostas de

preço?

16/12/2021
10:50:31 F000188 1 alguma nova orientação?

16/12/2021
10:52:32 Titular da sessão 1

Senhor Fornecedor F000188, diante das limitações do sistema
eletrônico (Portal de Compras), e por analogia ao item 14.1.1 do
edital,  gentileza encaminhar o novo arquivo contendo a
proposta comercial (garantida nos termos da lei complementar
123/2006) para o e-mail licitacoes@codemge.com.br no prazo
de 5 minutos a partir desta mensagem.

16/12/2021
10:54:28 F000188 1 enviado

16/12/2021
10:56:00 F000192 1 As informações enviadas por e-mail conforme instruções acima

também serão disponibilizadas? Quando?

16/12/2021
10:56:16 Titular da sessão 1

Senhor Fornecedor F000188, acuso o recebimento e solicito
aguardar a analise para demais providencias no portal de
compras.

16/12/2021
10:57:01 Titular da sessão 1 Senhor Fornecedor F000192, sim, essas informações serão

disponibilizadas no momento adequado.

16/12/2021
11:29:07 Titular da sessão 1

Senhor Fornecedor F000188, considerando a nova proposta
comercial apresentada, favor lançar no portal de compras, o
valor correspondente ao item 7.1.2.1 ( R$ 4.048.376,61 ) para
prosseguimento no sistema .

16/12/2021
11:30:19 F000188 1 Para lançar o valor deve ser inferior ao valor da proposta

anterior

16/12/2021
11:30:38 F000188 1 Lanço com um valor de 1 centavo abaixo? 4.048.376,60

16/12/2021
11:31:58 Titular da sessão 1

Senhor Fornecedor F000188, sim, apenas para fins de
prosseguimento no sistema tendo em vista que esse valor não
impacta no calculo das propostas tecnica e comercial.

16/12/2021
11:34:47 F000188 1 Feito

16/12/2021
11:35:13 Titular da sessão 1 Senhor Fornecedor F000188, obrigado. Favor Aguardar.

16/12/2021
11:40:27 Portal de compras 1 O período para o envio de lance/proposta do fornecedor

ME/EPP F000188 para o lote 0001 foi concluído.

16/12/2021
11:47:13 Portal de compras 1 Caro fornecedor F000188, favor realizar a estratificação de sua

proposta para esse lote.

16/12/2021
11:48:39 Portal de compras 1 A estratificação da proposta do fornecedor F000188 foi

concluída.
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16/12/2021
11:51:31 Portal de compras 1

A proposta do fornecedor F000188 para esse lote foi verificada
e classificada. O valor total da proposta foi R$4.048.376,60. A
nota final obtida por esse fornecedor foi 89,7380.

16/12/2021
11:55:33 Portal de compras 1

O fornecedor 24.172.716/0001-34 - FILADELFIA
COMUNICACAO INTERATIVA EIRELI - EPP é convidado a
negociar sua proposta para o lote  1.

16/12/2021
11:57:53 F000188 1 Poderia esclarecer este passo? Eu encaminhei já a proposta

comercial negociada via email? Junto ela novamente?

16/12/2021
11:57:54 Titular da sessão 1 Senhor Fornecedor F000188, seguindo os tramites do edital

item 13, daremos inicio a fase de negociação.

16/12/2021
11:58:30 F000192 1 E as demais informações?Notas, justificativas, demais

participantes?

16/12/2021
11:59:59 F000188 1

Entendo que o único item de negociação na proposta é o preço.
Eu irei manter a proposta comercial apresentada. Entendo que
posso inseri-la novamente no sistema, correto?

16/12/2021
12:00:50 Titular da sessão 1 Senhor Fornecedor F000192, as notas serão divulgadas no

momento apropriado, solicito aguardar.

16/12/2021
12:02:10 Portal de compras 1

O fornecedor 24.172.716/0001-34 - FILADELFIA
COMUNICACAO INTERATIVA EIRELI - EPP enviou um novo
valor durante a negociação da proposta. A negociação será
analisada pelo agente.

16/12/2021
12:02:26 Portal de compras 1

O fornecedor 24.172.716/0001-34 - FILADELFIA
COMUNICACAO INTERATIVA EIRELI - EPP enviou um novo
valor durante a negociação da proposta. A negociação será
analisada pelo agente.

16/12/2021
12:04:18 Titular da sessão 1 Senhor Fornecedor F000188,  nos termos do edital, você

consegue melhorar as condições da proposta comercial ?

16/12/2021
12:04:58 F000188 1 Não é possível, pois já apresentei o desconto mais vantajoso.

16/12/2021
12:05:08 F000188 1 Dentro dos parâmetros previstos

16/12/2021
12:05:12 F000188 1 e autorizados

16/12/2021
12:05:23 Titular da sessão 1 Senhor Fornecedor F000188, agradeço sua disponibilidade e

atenção.

16/12/2021
12:06:09 Portal de compras 1

A negociação da proposta do fornecedor 24.172.716/0001-34 -
FILADELFIA COMUNICACAO INTERATIVA EIRELI - EPP para
o lote  1 foi aceita.

16/12/2021
12:08:34 Portal de compras 1

A proposta do fornecedor 24.172.716/0001-34 - FILADELFIA
COMUNICACAO INTERATIVA EIRELI - EPP para esse lote foi
aceita. O valor total da proposta foi R$4.048.376,60. A nota final
obtida por esse fornecedor foi 89,7380.

16/12/2021
12:11:28 Titular da sessão 1

Senhor Fornecedor F000188, nos tramites do edital item 14,
favor encaminhar via portal de compras no campo apropriado,
os documentos de Habilitação no prazo de 30 (trinta) minutos .
Peço confirmar a compreensão desta mensagem.

16/12/2021
12:11:32 Portal de compras 1

Fornecedor 24.172.716/0001-34 - FILADELFIA COMUNICACAO
INTERATIVA EIRELI - EPP favor acessar o lote  1 e enviar os
arquivos para habilitação.

16/12/2021
12:13:52 F000188 1 Qual o prazo?

16/12/2021
12:14:23 F000188 1 Gostaria de solicitar a prorrogação do prazo conforme item 14.1

do Edital. Obrigado

16/12/2021
12:16:41 Titular da sessão 1 Senhor Fornecedor F000188, tem o prazo prorrogado em 30

(trinta) minutos, assim seu prazo final termina às 13h:11mim.
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16/12/2021
12:23:29 F000188 1

Uma dúvida. Os documentos que já estão atualizados no
cadastro do portal de compras, CAGEF, devem ser anexados
tambem?

16/12/2021
12:23:43 F000188 1 Pois já possuo cadastro atualizado em vigor no sitema

16/12/2021
12:34:25 Titular da sessão 1

Senhor Fornecedor F000188, nos tramites do edital item 14.8 o
CRC pode ser apresentado como substituto de documentos, no
que cabível/equivalente, desde que a validade esteja em vigo no
CRC.

16/12/2021
12:57:27 Titular da sessão 1

Senhor Fornecedor F000188, o senhor esta tendo alguma
dificuldade em inserir a documentação no portal de compras? o
senhor precisa de extensão no prazo?

16/12/2021
13:05:25 Titular da sessão 1 Senhor Fornecedor F000188, tem seu prazo prorrogado por

ofício e igual período de 30 mim, com término às 13h:31mim.

16/12/2021
13:08:35 Portal de compras 1

Arquivos de habilitação foram enviados pelo fornecedor
24.172.716/0001-34 - FILADELFIA COMUNICACAO
INTERATIVA EIRELI - EPP.

16/12/2021
13:17:00 Titular da sessão 1 Senhor Fornecedor F000188, acusamos o recebimento. Favor

aguardar.

16/12/2021
13:18:28 F000188 1

Como o meu prazo estava corrido, eu não separei os arquivos
pela ordem do edital. Agora eu finalizei na forma correta de
forma mais clara para facilitar a conferência da comissão. Como
estou dentro do prazo, posso reenviar ou devo aguardar. Não
houve alteração nem acréscimo de documentos. Só ajuste nas
ordens.

16/12/2021
13:24:06 Portal de compras 1

Arquivos de habilitação foram enviados pelo fornecedor
24.172.716/0001-34 - FILADELFIA COMUNICACAO
INTERATIVA EIRELI - EPP.

16/12/2021
13:24:35 F000188 1

Documentos enviados na ordem correta para facilitar a
conferência pela comissão. Enviado dentro do prazo concedido
de 13:31. Obrigado.

16/12/2021
13:32:01 Titular da sessão 1

Senhor Fornecedor F000188, solicito aguardar junto dos
demais. Senhores, iremos suspender a sessão por 30:00 mim.
Em seguida, retornaremos com a avaliação dos documentos.

16/12/2021
14:04:17 Titular da sessão 1

Senhores fornecedores, informo que estamos retomando a
sessão. Iremos iniciar a avaliação dos documentos de
Habilitação. Solicito aguardarem.

16/12/2021
15:31:42 Titular da sessão 1

Senhores Fornecedores, com base no edital item 20.10,
daremos inicio ao processo de diligência para aclarar as
informações apresentadas pelo licitante F000188.

16/12/2021
15:33:10 Titular da sessão 1

Senhor Fornecedor F000188, verificamos que a partir das
informações apresentadas para atendimento do item 14.5.IV
não foi possível identificar a disponibilidade da equipe técnica /
estrutura mínima. Gentileza encaminhar no formato constante
no Anexo H (página 79) do Edital. O Senhor tem o prazo de 30
(trinta) minutos para o envio das informações no e-mail
licitacoes@codemge.com.br .

16/12/2021
15:38:11 Titular da sessão 1 Senhor Fornecedor F000188, gentileza confirmar a leitura dessa

mensagem.

16/12/2021
15:39:49 F000188 1 Leitura confirmada

16/12/2021
15:39:56 F000188 1 É possível prorrogar o prazo também?

16/12/2021
15:46:44 Titular da sessão 1 Senhor fornecedor F000188, tem sem prazo estendido e

limitado à 16h:33mim para sermos céleres.

16/12/2021
15:47:49 F000192 1 Não há limites para prorrogações? São indefinidas?
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16/12/2021
15:49:47 F000188 1 Enviado.

16/12/2021
15:50:26 F000188 1 Não foi necessário o prazo total. Agradeço a comissão

16/12/2021
15:56:21 Titular da sessão 1

Senhor Fornecedor F000192, não há limites definidos no edital
para as prorrogações, ficando a critério do agente de licitações
em seu juízo, de conveniência  e oportunidade.

16/12/2021
15:57:03 Titular da sessão 1 Senhor Fornecedor F000188, acusamos o recebimento do

documento. Favor aguardar a analise.

16/12/2021
16:00:19 F000188 1 Agradeço a compreensão.

16/12/2021
16:00:22 Titular da sessão 1 Senhores fornecedores, declaramos encerrada o procedimento

de diligências.

16/12/2021
16:00:25 F000188 1 Obrigado

16/12/2021
16:01:37 Portal de compras 1

O fornecedor 24.172.716/0001-34 - FILADELFIA
COMUNICACAO INTERATIVA EIRELI - EPP, cuja proposta foi
aceita, foi Habilitado para esse lote.

16/12/2021
16:03:23 F000178 1 Todo o processo será registrado em ata, certo ? Se sim, ela

ficará disponível em qual prazo ?

16/12/2021
16:04:55 Titular da sessão 1

Senhor Fornecedor F000178, todo procedimento no portal de
compras será registrado em ata, e estará disponível logo após o
encerramento da sessão.

16/12/2021
16:05:04 Titular da sessão 1

Senhores fornecedores, informo que abriremos o prazo de 10
(dez) para eventual manifestação de intenção de recurso nos
termos do item 15 do edital.

16/12/2021
16:05:06 Portal de compras 1 O lote foi habilitado para cadastramento de manifestação de

intenção de recurso em 16/12/2021 às 16:05.

16/12/2021
16:08:01 F000192 1

Diante da falta de informações e transparência ao acesso de
notas, justificativas e planilhas, declaramos a intenção de
recorrer.

16/12/2021
16:08:54 Titular da sessão 1 Senhor Fornecedor F000192, favor inserir no local apropriado

do portal de compras a sua manifestação.

16/12/2021
16:09:34 F000178 1 Prazo de 10 (Dez) dias ??

16/12/2021
16:11:05 Titular da sessão 1

Senhor Fornecedor F000178, nos termos do item 15.2 do edital,
o prazo para apresentação de razões de recurso após a
manifestação da intenção de recorrer, é de 5 dias uteis a partir
dessa sessão pública.

16/12/2021
16:13:33 F000192 1 Em qual local podemos recorrer?

16/12/2021
16:16:51 Titular da sessão 1

Senhor Fornecedor F000192, a intenção da manifestação de
recurso e a apresentação das razões devem ser realizadas e
exclusivamente por meio do sistema eletrônico (item 15.3 do
edital)

16/12/2021
16:17:01 Portal de compras 1

O cadastramento de manifestação de intenção de recurso foi
finalizado em 16/12/2021 às 16:17. O(s) seguinte(s)
fornecedor(es) FILADELFIA COMUNICACAO INTERATIVA
EIRELI - EPP,TOM COMUNICACAO LTDA manifestou(aram) a
intenção de interpor recurso para o lote.

16/12/2021
16:21:07 F000192 1

Por que a falta de isonomia perante os licitantes quando do
auxílio à documentação e agora o exíguo prazo com
informações insuficientes acerca da manifestação sobre
recurso?
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Mensagens de chat

Data/Hora Remetente Lote Mensagem

16/12/2021
16:22:08 Titular da sessão 1

Senhor fornecedor TOM COMUNICACAO LTDA, vejo sua
manifestação de intenção de recurso. Nesse sentido, informo
que a planilha que subsidiou os cálculos para a composição da
nota técnica e da nota de preço serão publicadas em nosso site.

16/12/2021
16:23:27 F000178 1 De acordo, fico no aguardo.

16/12/2021
16:24:30 Titular da sessão 1 Senhor Fornecedor F000178, nesse sentido, o senhor ainda

deseja manter sua intenção de manifestação de recurso ?

16/12/2021
16:25:41 F000192 1

Em qual local do portal deveríamos manifestar o desejo de
recorrer? Uma vez que manifestamos no chat e o edital fala
sobre o sistema, sem especificar o local.

16/12/2021
16:25:47 Titular da sessão 1

Senhor Fornecedor F000192, não há que se falar em falta de
isonomia. Os prazos relacionados a fase de recursos são
disciplinados no item 15 do edital, e sobre esses prazos o
agente de licitações não tem autonomia para alterá-los.

16/12/2021
16:26:51 F000178 1

Entendo que deveria ter acesso às notas antes de manifestar
meu desejo. Como serão publicadas após fechamento da
cessão, farei a consulta. Caso tenhamos alguma objeção,
daremos sequência conforme edital.

16/12/2021
16:27:17 Titular da sessão 1

Senhor Fornecedor F000192, no momento que que foi habilitado
a fase de manifestação de intenção de recurso no portal de
compras, o mesmo (o portal de compras) habilitou o campo
específico para a manifestação da sua intenção.

16/12/2021
16:28:10 Portal de compras 1 Foi(ram) aceita(s) a(s) intenção(ões) de recurso(s) do(s)

fornecedor(es): TOM COMUNICACAO LTDA.

16/12/2021
16:29:56 F000192 1

A falta de isonomia a que referimos trata-se de auxílio para a
licitante primeira colocada e a falta de informação quando
perguntamos sobre local específico para manifestação sobre
recurso

16/12/2021
16:30:45 Titular da sessão 1

Senhor Fornecedor F000188, vejo sua intenção de
manifestação de recurso. No entanto, não compreendi pois
trata-se de lote único na qual o senhor foi declarada vencedora.
Nesse sentido, gentileza manifestar se procede sua intenção.

16/12/2021
16:31:28 F000188 1 Pode retirar a minha intenção de recurso

16/12/2021
16:32:40 F000192 1

Por que não nos foi informado local específico no sistema,
quando perguntamos dentro do prazo e o edital não especifica
exatamente esse local?

16/12/2021
16:37:40 Titular da sessão 1

Senhor Fornecedor F000192, informo que não houve nenhuma
quebra de isonomia a quaisquer licitantes. O edital foi observado
em seus estritos termos. Quanto a manifestação de intenção de
recurso, não identificamos quaisquer falhas no
portal/procedimento tendo em vista que outros fornecedores
participantes apresentaram a intenção de manifestação de
recurso no local exigido pelo portal e dentro do prazo estipulado.

16/12/2021
16:38:11 Portal de compras 1

A intenção de recurso do(s) fornecedor(es) FILADELFIA
COMUNICACAO INTERATIVA EIRELI - EPP para esse lote não
foi(ram) aceita(s). Motivo: Desistência do fornecedor
manifestada no CHAT..

16/12/2021
16:38:49 Portal de compras 1 Para o lote foi(ram) aceita(s) a(s) intenção(ões) de recurso do(s)

fornecedor(es): TOM COMUNICACAO LTDA.

16/12/2021
16:38:49 Portal de compras 1

Para o lote foi(ram) rejeitada(s) a(s) intenção(ões) de recurso
do(s) fornecedor(es): FILADELFIA COMUNICACAO
INTERATIVA EIRELI - EPP.

16/12/2021
16:40:13 F000192 1

Então por valor responda à nossa questão:Por que não nos foi
informado local específico no sistema, quando perguntamos
dentro do prazo e o edital não especifica exatamente esse
local?
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16/12/2021
16:48:30 Titular da sessão 1

Senhor fornecedor F000192, reiteramos que a tela é idêntica
para todos os fornecedores. Além disso, destacamos o item 9.4
do edital que informa a responsabilidade dos licitantes pelo ônus
decorrente da inobservância de qualquer mensagem emitida
pelo sistema.

16/12/2021
16:50:23 F000192 1 Nossa pergunta é simples: por que não nos responderam

quando questionamos dentro do prazo estabelecido?

16/12/2021
16:52:11 Titular da sessão 1 Senhor Fornecedor F000192, todas as informações foram

prestadas e registradas no chat.

16/12/2021
16:52:37 Titular da sessão 1 Senhores Fornecedores, agradecemos a participação de todos

e declaro a sessão encerrada.

16/12/2021
16:55:18 Portal de compras 1

As datas de recurso deste procedimento das estatais foram
cadastradas. A data limite para a apresentação de razões de
recurso é 23/12/2021 e a data limite para a apresentação de
contrarrazões de recurso é 03/01/2022.

16/12/2021
16:58:33 Portal de compras Todos O(s) fornecedor(es) F000165, F000178, F000188, F000192

foi(ram) bloqueado(s) no chat.

Atuação dos agentes de licitação

Data/Hora Agente anterior Novo agente

M133302 - RICARDO AUGUSTO-19/11/2021 09:00

Atas anteriores

Número da ata Data de geração Lote

1 19/11/2021 12:28 Todos

RICARDO AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS

ANDRE ZENHA ANTONINO

Presidente da comissão / Agente de licitação

Suplente da comissão de licitação

Comissão / Equipe

Gustavo Ferreira
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