
Ata de pregão

Órgão ou entidade:

Unidade:

FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG

COMPRAS/HEMOMINAS

Ata nº 3 da sessão do Pregão eletrônico - Processo de compras nº 2320310 000001/2020.

Às 09:00:08 horas, do dia 10 de Fevereiro de 2020, 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 Guarda de documentos
SEI 2320.01.0016938/2019-41.

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

Resultado da sessão pública

Fornecedores participantes

Porte da empresa Fornecedor Representante Foi
credenciado

Pequena 25.403.965/0001-56 - DATACOP
COMERCIO E SERVICOS DE
MICROFILMAGEM - EIRELI - EPP

SimANTONIO CARLOS DE
SOUZA

Micro 32.447.921/0001-93 - STAR TEC
COMERCIO E SERVICOS
ELETRONICOS LTDA

SimLUIZ HENRIQUE DIAS
LOPES

Pequena 16.517.786/0001-59 - CEDOC -
GESTAO DE DOCUMENTOS,
ARQUIVOS E INFORMACOES LTDA
- EPP

SimLaerte de Souza Nascimento

Micro 27.044.495/0001-07 - PA
COMERCIO E SERVICOS GERAIS
EIRELI - ME

SimPEDRO HENRIQUE DE
ABREU CUNHA

Pequena 24.996.595/0001-45 - INCLOUD
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

SimEVANDRO RANGEL
BORGES

Lote:

Descrição:

Lote único

1

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação: Adjudicado

Adjudicado pelo(a):

Autoridade competente

Nº do item no lote: 1 Nº do item no processo: 1
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SERVICOS DE GERENCIAMENTO,MANUTENCAO E LIMPEZA,ORGANIZACAO ECONSERVACAO
DE DOCUMENTOS EM ARQUIVOS DE ORGAOS PUBLICOS

000022438 Tipo:

Especificação do item:

Serviço*Código do item:

Similar: Não

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1

Propostas:

Fornecedor:

16.517.786/0001-59 - CEDOC - GESTAO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E INFORMACOES LTDA -
EPP

Identificação do fornecedor: F000175

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 500.000,00

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

SERVICOS DE GERENCIAMENTO,MANUTENCAO E LIMPEZA,ORGANIZACAO
ECONSERVACAO DE DOCUMENTOS EM ARQUIVOS DE ORGAOS PUBLICOS

Nº do item no processo: 1

000022438 Tipo: Serviço*Código do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:- -

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 500.000,0000 R$ 500.000,00

Fornecedor:

24.996.595/0001-45 - INCLOUD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

Identificação do fornecedor: F000179

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 400.000,00

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

SERVICOS DE GERENCIAMENTO,MANUTENCAO E LIMPEZA,ORGANIZACAO
ECONSERVACAO DE DOCUMENTOS EM ARQUIVOS DE ORGAOS PUBLICOS

Nº do item no processo: 1

000022438 Tipo: Serviço*Código do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:- -

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 400.000,0000 R$ 400.000,00

Fornecedor:

25.403.965/0001-56 - DATACOP COMERCIO E SERVICOS DE MICROFILMAGEM - EIRELI - EPP

Identificação do fornecedor: F000119

Situação da proposta: Classificada
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Valor total: R$ 433.097,28

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

SERVICOS DE GERENCIAMENTO,MANUTENCAO E LIMPEZA,ORGANIZACAO
ECONSERVACAO DE DOCUMENTOS EM ARQUIVOS DE ORGAOS PUBLICOS

Nº do item no processo: 1

000022438 Tipo: Serviço*Código do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:- -

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 433.097,2800 R$ 433.097,28

Fornecedor:

27.044.495/0001-07 - PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME

Identificação do fornecedor: F000149

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 10.000.000,00

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

SERVICOS DE GERENCIAMENTO,MANUTENCAO E LIMPEZA,ORGANIZACAO
ECONSERVACAO DE DOCUMENTOS EM ARQUIVOS DE ORGAOS PUBLICOS

Nº do item no processo: 1

000022438 Tipo: Serviço*Código do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:- -

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 10.000.000,0000 R$ 10.000.000,00

Fornecedor:

32.447.921/0001-93 - STAR TEC COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA

Identificação do fornecedor: F000159

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R$ 720.000,00

Nº do item no lote:

Especificação do item:

1

SERVICOS DE GERENCIAMENTO,MANUTENCAO E LIMPEZA,ORGANIZACAO
ECONSERVACAO DE DOCUMENTOS EM ARQUIVOS DE ORGAOS PUBLICOS

Nº do item no processo: 1

000022438 Tipo: Serviço*Código do item:

Similar: Não

Marca: Modelo:- -

Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE

Quantidade: 1,00

Valor unitário: Valor total:R$ 720.000,0000 R$ 720.000,00

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

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

10/02/2020 09:32:21 24.996.595/0001-45 - INCLOUD
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

NãoR$ 155.500,00

10/02/2020 09:32:21 32.447.921/0001-93 - STAR TEC
COMERCIO E SERVICOS
ELETRONICOS LTDA

NãoR$ 155.450,00

10/02/2020 09:32:14 16.517.786/0001-59 - CEDOC -
GESTAO DE DOCUMENTOS,
ARQUIVOS E INFORMACOES
LTDA - EPP

NãoR$ 155.499,99

10/02/2020 09:32:07 24.996.595/0001-45 - INCLOUD
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

NãoR$ 155.600,00

10/02/2020 09:32:06 25.403.965/0001-56 - DATACOP
COMERCIO E SERVICOS DE
MICROFILMAGEM - EIRELI - EPP

NãoR$ 155.750,00

10/02/2020 09:32:02 32.447.921/0001-93 - STAR TEC
COMERCIO E SERVICOS
ELETRONICOS LTDA

NãoR$ 155.700,00

10/02/2020 09:31:52 25.403.965/0001-56 - DATACOP
COMERCIO E SERVICOS DE
MICROFILMAGEM - EIRELI - EPP

NãoR$ 155.900,00

10/02/2020 09:31:51 24.996.595/0001-45 - INCLOUD
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

NãoR$ 155.800,00

10/02/2020 09:31:47 32.447.921/0001-93 - STAR TEC
COMERCIO E SERVICOS
ELETRONICOS LTDA

NãoR$ 155.900,00

10/02/2020 09:31:41 16.517.786/0001-59 - CEDOC -
GESTAO DE DOCUMENTOS,
ARQUIVOS E INFORMACOES
LTDA - EPP

NãoR$ 156.319,99

10/02/2020 09:31:40 32.447.921/0001-93 - STAR TEC
COMERCIO E SERVICOS
ELETRONICOS LTDA

NãoR$ 156.300,00

10/02/2020 09:31:37 24.996.595/0001-45 - INCLOUD
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

NãoR$ 156.000,00

10/02/2020 09:31:30 16.517.786/0001-59 - CEDOC -
GESTAO DE DOCUMENTOS,
ARQUIVOS E INFORMACOES
LTDA - EPP

NãoR$ 156.499,99

10/02/2020 09:31:28 32.447.921/0001-93 - STAR TEC
COMERCIO E SERVICOS
ELETRONICOS LTDA

NãoR$ 156.400,00

10/02/2020 09:31:26 25.403.965/0001-56 - DATACOP
COMERCIO E SERVICOS DE
MICROFILMAGEM - EIRELI - EPP

NãoR$ 156.320,00

10/02/2020 09:31:11 25.403.965/0001-56 - DATACOP
COMERCIO E SERVICOS DE
MICROFILMAGEM - EIRELI - EPP

NãoR$ 156.987,00

10/02/2020 09:31:05 24.996.595/0001-45 - INCLOUD
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

NãoR$ 156.500,00

10/02/2020 09:31:03 32.447.921/0001-93 - STAR TEC
COMERCIO E SERVICOS
ELETRONICOS LTDA

NãoR$ 156.900,00

10/02/2020 09:30:55 32.447.921/0001-93 - STAR TEC
COMERCIO E SERVICOS
ELETRONICOS LTDA

NãoR$ 157.200,00

10/02/2020 09:30:51 24.996.595/0001-45 - INCLOUD
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

NãoR$ 157.000,00
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Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) Foi excluído pelo
pregoeiro?

10/02/2020 09:30:43 25.403.965/0001-56 - DATACOP
COMERCIO E SERVICOS DE
MICROFILMAGEM - EIRELI - EPP

NãoR$ 157.230,00

10/02/2020 09:30:35 32.447.921/0001-93 - STAR TEC
COMERCIO E SERVICOS
ELETRONICOS LTDA

NãoR$ 157.300,00

10/02/2020 09:30:24 25.403.965/0001-56 - DATACOP
COMERCIO E SERVICOS DE
MICROFILMAGEM - EIRELI - EPP

NãoR$ 157.980,00

10/02/2020 09:30:21 24.996.595/0001-45 - INCLOUD
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

NãoR$ 157.400,00

10/02/2020 09:30:17 32.447.921/0001-93 - STAR TEC
COMERCIO E SERVICOS
ELETRONICOS LTDA

NãoR$ 157.900,00

10/02/2020 09:30:07 32.447.921/0001-93 - STAR TEC
COMERCIO E SERVICOS
ELETRONICOS LTDA

NãoR$ 158.200,00

10/02/2020 09:30:06 24.996.595/0001-45 - INCLOUD
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

NãoR$ 158.000,00

10/02/2020 09:30:04 16.517.786/0001-59 - CEDOC -
GESTAO DE DOCUMENTOS,
ARQUIVOS E INFORMACOES
LTDA - EPP

NãoR$ 158.499,99

10/02/2020 09:29:56 25.403.965/0001-56 - DATACOP
COMERCIO E SERVICOS DE
MICROFILMAGEM - EIRELI - EPP

NãoR$ 158.320,00

10/02/2020 09:29:53 32.447.921/0001-93 - STAR TEC
COMERCIO E SERVICOS
ELETRONICOS LTDA

NãoR$ 158.450,00

10/02/2020 09:29:47 16.517.786/0001-59 - CEDOC -
GESTAO DE DOCUMENTOS,
ARQUIVOS E INFORMACOES
LTDA - EPP

NãoR$ 158.999,99

10/02/2020 09:29:42 25.403.965/0001-56 - DATACOP
COMERCIO E SERVICOS DE
MICROFILMAGEM - EIRELI - EPP

NãoR$ 158.999,00

10/02/2020 09:29:40 24.996.595/0001-45 - INCLOUD
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

NãoR$ 158.500,00

10/02/2020 09:29:39 32.447.921/0001-93 - STAR TEC
COMERCIO E SERVICOS
ELETRONICOS LTDA

NãoR$ 158.900,00

10/02/2020 09:29:24 24.996.595/0001-45 - INCLOUD
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

NãoR$ 159.000,00

10/02/2020 09:29:11 25.403.965/0001-56 - DATACOP
COMERCIO E SERVICOS DE
MICROFILMAGEM - EIRELI - EPP

NãoR$ 159.100,00

10/02/2020 09:29:08 32.447.921/0001-93 - STAR TEC
COMERCIO E SERVICOS
ELETRONICOS LTDA

NãoR$ 159.190,00

10/02/2020 09:28:55 24.996.595/0001-45 - INCLOUD
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

NãoR$ 159.200,00

10/02/2020 09:28:42 25.403.965/0001-56 - DATACOP
COMERCIO E SERVICOS DE
MICROFILMAGEM - EIRELI - EPP

NãoR$ 159.230,00

10/02/2020 09:28:37 32.447.921/0001-93 - STAR TEC
COMERCIO E SERVICOS
ELETRONICOS LTDA

NãoR$ 159.400,00

10/02/2020 09:28:20 24.996.595/0001-45 - INCLOUD
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

NãoR$ 159.500,00

10/02/2020 09:28:08 32.447.921/0001-93 - STAR TEC
COMERCIO E SERVICOS
ELETRONICOS LTDA

NãoR$ 159.900,00
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Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) Foi excluído pelo
pregoeiro?

10/02/2020 09:27:53 16.517.786/0001-59 - CEDOC -
GESTAO DE DOCUMENTOS,
ARQUIVOS E INFORMACOES
LTDA - EPP

NãoR$ 160.399,99

10/02/2020 09:27:50 24.996.595/0001-45 - INCLOUD
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

NãoR$ 159.999,99

10/02/2020 09:27:44 32.447.921/0001-93 - STAR TEC
COMERCIO E SERVICOS
ELETRONICOS LTDA

NãoR$ 160.400,00

10/02/2020 09:27:20 24.996.595/0001-45 - INCLOUD
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

NãoR$ 160.500,00

10/02/2020 09:27:07 32.447.921/0001-93 - STAR TEC
COMERCIO E SERVICOS
ELETRONICOS LTDA

NãoR$ 160.900,00

10/02/2020 09:26:52 24.996.595/0001-45 - INCLOUD
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

NãoR$ 161.000,00

10/02/2020 09:26:47 16.517.786/0001-59 - CEDOC -
GESTAO DE DOCUMENTOS,
ARQUIVOS E INFORMACOES
LTDA - EPP

NãoR$ 161.566,66

10/02/2020 09:26:44 32.447.921/0001-93 - STAR TEC
COMERCIO E SERVICOS
ELETRONICOS LTDA

NãoR$ 161.700,00

10/02/2020 09:26:29 24.996.595/0001-45 - INCLOUD
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

NãoR$ 161.800,00

10/02/2020 09:26:15 32.447.921/0001-93 - STAR TEC
COMERCIO E SERVICOS
ELETRONICOS LTDA

NãoR$ 161.900,00

10/02/2020 09:25:51 24.996.595/0001-45 - INCLOUD
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

NãoR$ 162.000,00

10/02/2020 09:25:29 16.517.786/0001-59 - CEDOC -
GESTAO DE DOCUMENTOS,
ARQUIVOS E INFORMACOES
LTDA - EPP

NãoR$ 165.000,00

10/02/2020 09:25:17 32.447.921/0001-93 - STAR TEC
COMERCIO E SERVICOS
ELETRONICOS LTDA

NãoR$ 167.900,00

10/02/2020 09:25:05 32.447.921/0001-93 - STAR TEC
COMERCIO E SERVICOS
ELETRONICOS LTDA

NãoR$ 168.900,00

10/02/2020 09:25:04 24.996.595/0001-45 - INCLOUD
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

NãoR$ 169.000,00

10/02/2020 09:24:56 16.517.786/0001-59 - CEDOC -
GESTAO DE DOCUMENTOS,
ARQUIVOS E INFORMACOES
LTDA - EPP

NãoR$ 168.000,00

10/02/2020 09:24:49 32.447.921/0001-93 - STAR TEC
COMERCIO E SERVICOS
ELETRONICOS LTDA

NãoR$ 169.000,00

10/02/2020 09:24:09 24.996.595/0001-45 - INCLOUD
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

NãoR$ 171.000,00

10/02/2020 09:23:49 24.996.595/0001-45 - INCLOUD
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

NãoR$ 174.000,00

10/02/2020 09:23:31 25.403.965/0001-56 - DATACOP
COMERCIO E SERVICOS DE
MICROFILMAGEM - EIRELI - EPP

NãoR$ 183.000,00

10/02/2020 09:23:27 16.517.786/0001-59 - CEDOC -
GESTAO DE DOCUMENTOS,
ARQUIVOS E INFORMACOES
LTDA - EPP

NãoR$ 170.000,00
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Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) Foi excluído pelo
pregoeiro?

10/02/2020 09:23:22 32.447.921/0001-93 - STAR TEC
COMERCIO E SERVICOS
ELETRONICOS LTDA

NãoR$ 173.000,00

10/02/2020 09:23:09 16.517.786/0001-59 - CEDOC -
GESTAO DE DOCUMENTOS,
ARQUIVOS E INFORMACOES
LTDA - EPP

NãoR$ 174.000,00

10/02/2020 09:22:59 16.517.786/0001-59 - CEDOC -
GESTAO DE DOCUMENTOS,
ARQUIVOS E INFORMACOES
LTDA - EPP

NãoR$ 175.000,00

10/02/2020 09:22:56 32.447.921/0001-93 - STAR TEC
COMERCIO E SERVICOS
ELETRONICOS LTDA

NãoR$ 175.000,00

10/02/2020 09:22:42 16.517.786/0001-59 - CEDOC -
GESTAO DE DOCUMENTOS,
ARQUIVOS E INFORMACOES
LTDA - EPP

NãoR$ 179.000,00

10/02/2020 09:22:34 16.517.786/0001-59 - CEDOC -
GESTAO DE DOCUMENTOS,
ARQUIVOS E INFORMACOES
LTDA - EPP

NãoR$ 182.000,00

10/02/2020 09:22:32 32.447.921/0001-93 - STAR TEC
COMERCIO E SERVICOS
ELETRONICOS LTDA

NãoR$ 180.000,00

10/02/2020 09:22:25 24.996.595/0001-45 - INCLOUD
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

NãoR$ 184.000,00

10/02/2020 09:22:13 16.517.786/0001-59 - CEDOC -
GESTAO DE DOCUMENTOS,
ARQUIVOS E INFORMACOES
LTDA - EPP

NãoR$ 185.000,00

10/02/2020 09:22:10 32.447.921/0001-93 - STAR TEC
COMERCIO E SERVICOS
ELETRONICOS LTDA

NãoR$ 193.000,00

10/02/2020 09:22:06 24.996.595/0001-45 - INCLOUD
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

NãoR$ 191.000,00

10/02/2020 09:21:56 16.517.786/0001-59 - CEDOC -
GESTAO DE DOCUMENTOS,
ARQUIVOS E INFORMACOES
LTDA - EPP

NãoR$ 192.000,00

10/02/2020 09:21:53 24.996.595/0001-45 - INCLOUD
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

NãoR$ 194.000,00

10/02/2020 09:21:51 32.447.921/0001-93 - STAR TEC
COMERCIO E SERVICOS
ELETRONICOS LTDA

NãoR$ 196.500,00

10/02/2020 09:21:41 16.517.786/0001-59 - CEDOC -
GESTAO DE DOCUMENTOS,
ARQUIVOS E INFORMACOES
LTDA - EPP

NãoR$ 196.000,00

10/02/2020 09:21:38 24.996.595/0001-45 - INCLOUD
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

NãoR$ 197.000,00

10/02/2020 09:21:30 32.447.921/0001-93 - STAR TEC
COMERCIO E SERVICOS
ELETRONICOS LTDA

NãoR$ 198.000,00

10/02/2020 09:21:27 24.996.595/0001-45 - INCLOUD
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

NãoR$ 199.000,00

10/02/2020 09:21:18 32.447.921/0001-93 - STAR TEC
COMERCIO E SERVICOS
ELETRONICOS LTDA

NãoR$ 203.900,00

10/02/2020 09:21:11 16.517.786/0001-59 - CEDOC -
GESTAO DE DOCUMENTOS,
ARQUIVOS E INFORMACOES
LTDA - EPP

NãoR$ 200.000,00
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Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) Foi excluído pelo
pregoeiro?

10/02/2020 09:21:07 24.996.595/0001-45 - INCLOUD
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

NãoR$ 204.000,00

10/02/2020 09:20:56 16.517.786/0001-59 - CEDOC -
GESTAO DE DOCUMENTOS,
ARQUIVOS E INFORMACOES
LTDA - EPP

NãoR$ 205.000,00

10/02/2020 09:20:54 24.996.595/0001-45 - INCLOUD
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

NãoR$ 209.000,00

10/02/2020 09:20:51 32.447.921/0001-93 - STAR TEC
COMERCIO E SERVICOS
ELETRONICOS LTDA

NãoR$ 209.900,00

10/02/2020 09:20:43 32.447.921/0001-93 - STAR TEC
COMERCIO E SERVICOS
ELETRONICOS LTDA

NãoR$ 224.900,00

10/02/2020 09:20:41 16.517.786/0001-59 - CEDOC -
GESTAO DE DOCUMENTOS,
ARQUIVOS E INFORMACOES
LTDA - EPP

NãoR$ 210.000,00

10/02/2020 09:20:38 24.996.595/0001-45 - INCLOUD
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

NãoR$ 224.000,00

10/02/2020 09:20:34 32.447.921/0001-93 - STAR TEC
COMERCIO E SERVICOS
ELETRONICOS LTDA

NãoR$ 228.900,00

10/02/2020 09:20:29 16.517.786/0001-59 - CEDOC -
GESTAO DE DOCUMENTOS,
ARQUIVOS E INFORMACOES
LTDA - EPP

NãoR$ 225.000,00

10/02/2020 09:20:27 25.403.965/0001-56 - DATACOP
COMERCIO E SERVICOS DE
MICROFILMAGEM - EIRELI - EPP

NãoR$ 228.000,00

10/02/2020 09:20:23 24.996.595/0001-45 - INCLOUD
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

NãoR$ 229.000,00

10/02/2020 09:20:12 16.517.786/0001-59 - CEDOC -
GESTAO DE DOCUMENTOS,
ARQUIVOS E INFORMACOES
LTDA - EPP

NãoR$ 230.000,00

10/02/2020 09:20:01 32.447.921/0001-93 - STAR TEC
COMERCIO E SERVICOS
ELETRONICOS LTDA

NãoR$ 239.000,00

10/02/2020 09:19:55 24.996.595/0001-45 - INCLOUD
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

NãoR$ 239.000,00

10/02/2020 09:19:52 32.447.921/0001-93 - STAR TEC
COMERCIO E SERVICOS
ELETRONICOS LTDA

NãoR$ 274.900,00

10/02/2020 09:19:45 24.996.595/0001-45 - INCLOUD
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

NãoR$ 274.000,00

10/02/2020 09:19:42 16.517.786/0001-59 - CEDOC -
GESTAO DE DOCUMENTOS,
ARQUIVOS E INFORMACOES
LTDA - EPP

NãoR$ 240.000,00

10/02/2020 09:19:30 25.403.965/0001-56 - DATACOP
COMERCIO E SERVICOS DE
MICROFILMAGEM - EIRELI - EPP

NãoR$ 275.000,00

10/02/2020 09:19:26 24.996.595/0001-45 - INCLOUD
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

NãoR$ 279.000,00

10/02/2020 09:19:11 32.447.921/0001-93 - STAR TEC
COMERCIO E SERVICOS
ELETRONICOS LTDA

NãoR$ 334.980,00

10/02/2020 09:19:11 25.403.965/0001-56 - DATACOP
COMERCIO E SERVICOS DE
MICROFILMAGEM - EIRELI - EPP

NãoR$ 322.222,00
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Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) Foi excluído pelo
pregoeiro?

10/02/2020 09:19:08 16.517.786/0001-59 - CEDOC -
GESTAO DE DOCUMENTOS,
ARQUIVOS E INFORMACOES
LTDA - EPP

NãoR$ 280.000,00

10/02/2020 09:18:30 24.996.595/0001-45 - INCLOUD
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

NãoR$ 334.999,00

10/02/2020 09:18:05 16.517.786/0001-59 - CEDOC -
GESTAO DE DOCUMENTOS,
ARQUIVOS E INFORMACOES
LTDA - EPP

NãoR$ 335.000,00

10/02/2020 09:17:25 24.996.595/0001-45 - INCLOUD
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

NãoR$ 343.999,00

10/02/2020 09:17:08 25.403.965/0001-56 - DATACOP
COMERCIO E SERVICOS DE
MICROFILMAGEM - EIRELI - EPP

NãoR$ 344.000,00

10/02/2020 09:16:23 24.996.595/0001-45 - INCLOUD
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

NãoR$ 344.999,00

10/02/2020 09:15:32 16.517.786/0001-59 - CEDOC -
GESTAO DE DOCUMENTOS,
ARQUIVOS E INFORMACOES
LTDA - EPP

NãoR$ 345.000,00

10/02/2020 09:15:15 25.403.965/0001-56 - DATACOP
COMERCIO E SERVICOS DE
MICROFILMAGEM - EIRELI - EPP

NãoR$ 347.000,00

10/02/2020 09:13:44 16.517.786/0001-59 - CEDOC -
GESTAO DE DOCUMENTOS,
ARQUIVOS E INFORMACOES
LTDA - EPP

NãoR$ 347.500,00

10/02/2020 09:13:28 25.403.965/0001-56 - DATACOP
COMERCIO E SERVICOS DE
MICROFILMAGEM - EIRELI - EPP

NãoR$ 348.000,00

10/02/2020 09:12:59 16.517.786/0001-59 - CEDOC -
GESTAO DE DOCUMENTOS,
ARQUIVOS E INFORMACOES
LTDA - EPP

NãoR$ 348.500,00

10/02/2020 09:12:56 25.403.965/0001-56 - DATACOP
COMERCIO E SERVICOS DE
MICROFILMAGEM - EIRELI - EPP

NãoR$ 349.000,00

10/02/2020 09:12:43 24.996.595/0001-45 - INCLOUD
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

NãoR$ 349.000,00

10/02/2020 09:12:13 16.517.786/0001-59 - CEDOC -
GESTAO DE DOCUMENTOS,
ARQUIVOS E INFORMACOES
LTDA - EPP

NãoR$ 349.200,00

10/02/2020 09:11:53 25.403.965/0001-56 - DATACOP
COMERCIO E SERVICOS DE
MICROFILMAGEM - EIRELI - EPP

NãoR$ 349.300,00

10/02/2020 09:11:39 16.517.786/0001-59 - CEDOC -
GESTAO DE DOCUMENTOS,
ARQUIVOS E INFORMACOES
LTDA - EPP

NãoR$ 349.400,00

10/02/2020 09:10:44 25.403.965/0001-56 - DATACOP
COMERCIO E SERVICOS DE
MICROFILMAGEM - EIRELI - EPP

NãoR$ 349.470,00

10/02/2020 09:10:24 16.517.786/0001-59 - CEDOC -
GESTAO DE DOCUMENTOS,
ARQUIVOS E INFORMACOES
LTDA - EPP

NãoR$ 349.490,00

10/02/2020 09:10:03 25.403.965/0001-56 - DATACOP
COMERCIO E SERVICOS DE
MICROFILMAGEM - EIRELI - EPP

NãoR$ 349.500,00
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Data / hora Fornecedor Valor Total (R$) Foi excluído pelo
pregoeiro?

10/02/2020 09:09:28 16.517.786/0001-59 - CEDOC -
GESTAO DE DOCUMENTOS,
ARQUIVOS E INFORMACOES
LTDA - EPP

NãoR$ 349.520,00

10/02/2020 09:09:07 25.403.965/0001-56 - DATACOP
COMERCIO E SERVICOS DE
MICROFILMAGEM - EIRELI - EPP

NãoR$ 349.530,00

10/02/2020 09:08:50 16.517.786/0001-59 - CEDOC -
GESTAO DE DOCUMENTOS,
ARQUIVOS E INFORMACOES
LTDA - EPP

NãoR$ 349.540,00

10/02/2020 09:08:23 25.403.965/0001-56 - DATACOP
COMERCIO E SERVICOS DE
MICROFILMAGEM - EIRELI - EPP

NãoR$ 349.550,00

10/02/2020 09:08:07 16.517.786/0001-59 - CEDOC -
GESTAO DE DOCUMENTOS,
ARQUIVOS E INFORMACOES
LTDA - EPP

NãoR$ 349.560,00

10/02/2020 09:07:26 25.403.965/0001-56 - DATACOP
COMERCIO E SERVICOS DE
MICROFILMAGEM - EIRELI - EPP

NãoR$ 349.579,00

10/02/2020 09:07:03 25.403.965/0001-56 - DATACOP
COMERCIO E SERVICOS DE
MICROFILMAGEM - EIRELI - EPP

NãoR$ 349.599,00

10/02/2020 09:07:01 16.517.786/0001-59 - CEDOC -
GESTAO DE DOCUMENTOS,
ARQUIVOS E INFORMACOES
LTDA - EPP

NãoR$ 349.580,00

10/02/2020 09:06:18 24.996.595/0001-45 - INCLOUD
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

NãoR$ 349.600,00

10/02/2020 09:06:17 25.403.965/0001-56 - DATACOP
COMERCIO E SERVICOS DE
MICROFILMAGEM - EIRELI - EPP

NãoR$ 349.999,00

10/02/2020 09:05:35 16.517.786/0001-59 - CEDOC -
GESTAO DE DOCUMENTOS,
ARQUIVOS E INFORMACOES
LTDA - EPP

NãoR$ 349.999,99

10/02/2020 09:04:46 25.403.965/0001-56 - DATACOP
COMERCIO E SERVICOS DE
MICROFILMAGEM - EIRELI - EPP

NãoR$ 399.997,00

10/02/2020 09:04:22 25.403.965/0001-56 - DATACOP
COMERCIO E SERVICOS DE
MICROFILMAGEM - EIRELI - EPP

NãoR$ 399.999,00

10/02/2020 09:03:42 16.517.786/0001-59 - CEDOC -
GESTAO DE DOCUMENTOS,
ARQUIVOS E INFORMACOES
LTDA - EPP

NãoR$ 399.998,88

10/02/2020 09:01:51 25.403.965/0001-56 - DATACOP
COMERCIO E SERVICOS DE
MICROFILMAGEM - EIRELI - EPP

NãoR$ 399.999,99

Aceitação de proposta

Data / hora Evento

29/04/2020 13:03:19 A proposta do fornecedor 24.996.595/0001-45 - INCLOUD TECNOLOGIA E
SERVICOS LTDA. foi aceita, pelo valor total de R$ 155.500,00.
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Data / hora Evento

08/04/2020 09:56:22 A proposta do fornecedor 16.517.786/0001-59 - CEDOC - GESTAO DE
DOCUMENTOS, ARQUIVOS E INFORMACOES LTDA - EPP foi aceita, pelo valor
total de R$ 155.499,99.

18/02/2020 09:04:01 A proposta do fornecedor 32.447.921/0001-93 - STAR TEC COMERCIO E
SERVICOS ELETRONICOS LTDA não foi aceita, pelo seguinte motivo: Fornecedor
foi desclassificado no parecer técnico..

Habilitação de fornecedor

Data / hora Evento

29/04/2020 13:03:45 O fornecedor INCLOUD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. foi habilitado, de acordo
com as exigências do edital.

08/04/2020 09:57:38 O fornecedor CEDOC - GESTAO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E
INFORMACOES LTDA - EPP não foi habilitado pelo seguinte motivo: CONFORME
AUTOS DO PROCESSO O FORNECEDOR FOI INABILITADO POR AUSENCIA DE
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICO PARA PARTE DO OBJETO
(MICROFILMES).

Data / hora Evento

29/04/2020 13:05:52 Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo
12º, do Decreto 44.786/2008, o fornecedor 25.403.965/0001-56 - DATACOP
COMERCIO E SERVICOS DE MICROFILMAGEM - EIRELI - EPP manifestou a
intenção de interpor recurso pelo seguinte motivo: Manifestamos a intenção de
interpor recurso, por entendermos que a empresa classificada não atendeu aos
requisitos do edital, em especial aos itens 8.4, 8.8.3, QUALIFICAÇÃO FISCAL E
TRABALHISTA e a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, não sendo comprovado conforme
exigido no edital..

Intenção de recurso

Este lote possui mais de um período de manifestação intenção de recursos. Para mais informações, consulte
as demais atas especificas do lote.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora Evento

15/04/20 15:19
DILIGENCIA NAS INSTALAÇÕES DA INCLOUD. DEVIDO A PANDEMIA
DE COVID ESTAMOS FAZENDO TUDO DEVAGAR, PRIORIZANDO AS
ATIVIDADES NO COMBATE A PANDEMIA.

29/04/2020 13:00Data e hora prevista para reativação:

Motivo:
Suspensão

08/04/20 10:10
ANALISE DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA
INCLOUD.

16/04/2020 13:00Data e hora prevista para reativação:

Motivo:
Suspensão

18/02/20 09:12
Necessidade de  avaliação da proposta e documentação do fornecedor
175

04/03/2020 11:00Data e hora prevista para reativação:

Motivo:
Suspensão

10/02/20 09:39
necessidade de avaliação do setor demandante.

18/02/2020 09:00Data e hora prevista para reativação:
Motivo:
Suspensão
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Retorno de situação do lote

Data / hora JustificativaSituação anterior Situação posteriorResponsável

03/04/2020 15:28:59 In fo rmo que ,  após
análise do exposto e
c o m  b a s e  n a
documentação contante
d o  p r o c e s s o  S e i
relacionado, estou de
acordo com a decisão
do pregoeiro.

B e l o  H o r i z o n t e ,
0 3 / 0 4 / 2 0 2 0 .

Leonardo Siqueira de
Moura
Gerente de Logística

Parecer sobre
recursos e contra-
razões de recursos
concluído

Encerramento de
lances concluído

Autoridade

Data limite para interposição das razões de recurso:

Data limite para interposição das contra-razões de recurso:

05/05/2020

08/05/2020

Mensagens de chat

Data / hora Remetente MensagemLote

29/04/2020 13:19:36 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram bloqueados no chat.Todos

29/04/2020 13:19:31 Pregoeiro SAINDO DO CHAT. TCHAUTodos

29/04/2020 13:18:59 Fornecedor
F000179

Ok, Obrigado.1

29/04/2020 13:18:39 Pregoeiro POR NADATodos

29/04/2020 13:18:35 Fornecedor
F000119

ok, obrigado1

29/04/2020 13:18:32 Pregoeiro BOA TARDE SENHORES E ATE A PROXIMA.Todos

29/04/2020 13:17:55 Pregoeiro O ITEM 16 DO EDITAL ENSINA COMO ACESSAR OS
AUTOS DESTE PROCESSO, AUTOS ELETRONICOS.

Todos

29/04/2020 13:16:22 Pregoeiro PRAZO DE CONTRARECURSO: DIAS 06, 07 E 08/05.Todos

29/04/2020 13:15:58 Pregoeiro PRAZO DE RECURSO: DIAS  30/04, 04 E 05/05.Todos

29/04/2020 13:15:51 Fornecedor
F000119

Prezada Preoeira, solicitamos acesso a documentação
da diligência realizada para melhor elaboração do
recurso.

1

29/04/2020 13:14:53 Portal de
compras

Foi(ram) aceita(s) a(s) intenção(ões) de recurso(s) do(s)
fornecedor(es): DATACOP COMERCIO E SERVICOS
DE MICROFILMAGEM - EIRELI - EPP.

1

29/04/2020 13:13:53 Portal de
compras

O cadastramento de manifestações de intenção de
recurso foi finalizado em 29/04/2020, às 13:13. O
fornecedor "25.403.965/0001-56 - DATACOP
COMERCIO E SERVICOS DE MICROFILMAGEM -
EIRELI - EPP" manifestou intenção de interpor recurso
para o lote.

1

29/04/2020 13:09:36 Fornecedor
F000119

Boa tarde.1
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Data / hora Remetente MensagemLote

29/04/2020 13:05:04 Fornecedor
F000179

Boa Tarde a todos!1

29/04/2020 13:04:06 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram desbloqueados no chat.Todos

29/04/2020 13:03:51 Portal de
compras

O lote foi habilitado para cadastramento de
manifestações de intenção de recurso em 29/04/2020,
às 13:03.

1

29/04/2020 13:03:45 Portal de
compras

O fornecedor 24.996.595/0001-45 - INCLOUD
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA., cuja proposta foi
aceita, foi habilitado para esse lote.

1

29/04/2020 13:03:19 Portal de
compras

A proposta do fornecedor 24.996.595/0001-45 -
INCLOUD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. para
esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi
155.500,00.

1

29/04/2020 13:02:58 Pregoeiro BOA TARDE.Todos

29/04/2020 13:02:48 Portal de
compras

Esse lote foi reativado.1

15/04/2020 15:20:02 Pregoeiro OS SENHORES DEVERÃO ACOMPANHAR AS
MENSAGENS NO CHAT. OBRIGADA

1

15/04/2020 15:19:39 Portal de
compras

Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
DILIGENCIA NAS INSTALAÇÕES DA INCLOUD.
DEVIDO A PANDEMIA DE COVID ESTAMOS
FAZENDO TUDO DEVAGAR, PRIORIZANDO AS
ATIVIDADES NO COMBATE A PANDEMIA.  ". O lote
deve ser reativado dia 29/04/2020 às 13:00 h.

1

15/04/2020 15:16:00 Portal de
compras

Esse lote foi reativado.1

08/04/2020 10:12:16 Portal de
compras

Todos os fornecedores foram bloqueados no chat.Todos

08/04/2020 10:11:26 Pregoeiro TCHAUTodos

08/04/2020 10:11:13 Pregoeiro SENHORES BOM DIA E ATE O DIA 16/04.Todos

08/04/2020 10:10:41 Portal de
compras

Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
ANALISE DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO DA
EMPRESA INCLOUD. ". O lote deve ser reativado dia
16/04/2020 às 13:00 h.

1

08/04/2020 10:09:53 Pregoeiro SENHORES A SESSÃO CONTINUA NO DIA 16/04 AS
13 HORAS.

1

08/04/2020 10:09:44 Fornecedor
F000179

Ok, Obrigado.1

08/04/2020 10:09:24 Pregoeiro SIM, DEVERÃO SER POSTADOS ATE O DIA 14/04.1

08/04/2020 10:08:58 Pregoeiro CADA DOCUMENTO EM 1 ARQUIVO ELETRONICO.
NÃO ACEITAREI TODOS OS DOCUMENTOS EM UM
MESMO ARQUIVO.

1

08/04/2020 10:08:55 Fornecedor
F000179

Sim, via correio até o dia 14/04, correto?1

08/04/2020 10:08:29 Pregoeiro A VERSÃO ELETRÕNICA PARA O E-MAIL ACIMA ATE
O FINAL DO DIA DE HOJE.

1

08/04/2020 10:08:09 Pregoeiro OS DOCUMENTOS FISICOS DEVERÃO SER
ENVIADOS VIA CORREIO.

1

08/04/2020 10:07:39 Fornecedor
F000179

Ok Georgia, Obrigado pelas informações. Os
documentos deverão ser entregues até o dia 14/04/2020
na portaria da HEMOMINAS, correto?

1
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Data / hora Remetente MensagemLote

08/04/2020 10:06:06 Pregoeiro INFORMO AOS SENHORES QUE O PREGOEIRO
QUE INICIOU A SESSÃO, MARIO LUCIO ESTA
AFASTADO, DEVIDO A PANDEMIA, PORTANTO,
ASSUMI A GESTÃO DESTE PREGÃO. SOU A
SERVIDORA GEORGIA P. S. MARTINS.

1

08/04/2020 10:04:53 Pregoeiro SENHORES, DIAS 09 E 10 (FERIADO)1

08/04/2020 10:04:19 Pregoeiro INCLOUD NÃO VA PARA A HEMOMINAS OK?
POSTAR OS DOCUMENTOS PELO CORREIO.
ATENÇÃO AOS DOCUMENTOS ENVIADOS PELO E-
MAIL POIS ELES SERÃO AVALIADOS
RIGOROSAMENTE.

1

08/04/2020 10:03:17 Fornecedor
F000179

Ok, enviaremos os documentos.1

08/04/2020 10:03:16 Pregoeiro PRAZO: ATE O FINAL DO DIA DE HOJE. SENHORES,
ESTAMOS EM ISOLAMENTO SOCIAL, SITUAÇÃO
DIFERENTE DA EPOCA DA ULTIMA SESSÃO. A
INCLOUD DEVERA POSTAR OS ORIGINAIS PELO
CORREIO, ATENÇÃO POIS A HEMOMINAS ESTA
FECHADA, APENAS PORTARIA FUNCIONANDO.

1

08/04/2020 10:01:53 Pregoeiro LICITACOES@HEMOMINAS.MG.GOV.BR1

08/04/2020 10:01:45 Pregoeiro A EMPRESA 24.996.595/0001-45 - INCLOUD
TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, TERCEIRA
COLOCADA NA ETAPA DE LANCES DEVERA ENVIAR
OS DOCUMENTOS E PROPOSTA SOLICITADOS NO
EDITAL PARA O E-MAIL

1

08/04/2020 10:01:12 Pregoeiro CONFORME INFORMADO ACIMA A EMPRESA
CEDOC FOI INABILITADA.

1

08/04/2020 09:59:20 Fornecedor
F000179

Prezada Pregoeira, Bom Dia! Ok, estamos no aguardo.1

08/04/2020 09:58:50 Pregoeiro BOM DIA SENHORES, ESTOU ATUALIZANDO O
SISTEMA. INICIAREMOS AS 10

1

08/04/2020 09:56:22 Portal de
compras

A proposta do fornecedor 16.517.786/0001-59 - CEDOC
- GESTAO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E
INFORMACOES LTDA - EPP para esse lote foi aceita.
O valor final da proposta foi 155.499,99.

1

06/04/2020 11:40:28 Fornecedor
F000179

Bom Dia a Todos! Ciente.1

06/04/2020 11:34:44 Fornecedor
F000119

Bom dia! Ciente.1

06/04/2020 10:49:22 Pregoeiro SESSÃO CONTINUA NO DIA 08/04 AS 10 HORAS,
QUANDO CONVOCAREMOS O 3 COLOCADO NA
LICITAÇÃO.

Todos

03/04/2020 15:28:59 Portal de
compras

O lote teve a situação retornada de Parecer sobre
recursos e contra-razões de recursos concluído para
Encerramento de lances concluído, pela autoridade
competente.

1

04/03/2020 11:18:56 Fornecedor
F000119

Obrigado!1

04/03/2020 11:18:30 Pregoeiro Estamos saindo do chat.obrigado1

04/03/2020 11:18:04 Fornecedor
F000175

Obrigado e bom dia.1

04/03/2020 11:17:11 Pregoeiro Senhores Fornecedores: estamos encerrando a sessão,
agradecendo a sua participação e, desejando um bom
dia a todos.

1
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Data / hora Remetente MensagemLote

04/03/2020 11:14:23 Portal de
compras

Foi(ram) aceita(s) a(s) intenção(ões) de recurso(s) do(s)
fornecedor(es): DATACOP COMERCIO E SERVICOS
DE MICROFILMAGEM - EIRELI - EPP.

1

04/03/2020 11:13:34 Portal de
compras

O cadastramento de manifestações de intenção de
recurso foi finalizado em 04/03/2020, às 11:13. O
fornecedor "25.403.965/0001-56 - DATACOP
COMERCIO E SERVICOS DE MICROFILMAGEM -
EIRELI - EPP" manifestou intenção de interpor recurso
para o lote.

1

04/03/2020 11:13:17 Pregoeiro ok1

04/03/2020 11:13:05 Fornecedor
F000119

Sr. Pregoeiro, já colocamos no campo próprio, antes de
colocarmos no chat.

1

04/03/2020 11:12:09 Pregoeiro Senhor Fornecedor 119, a manifestação tem que ser no
campo próprio , no chat , não tem validade

1

04/03/2020 11:09:03 Fornecedor
F000119

Manifestamos a intenção de interpor recurso, por
entendermos que a empresa CEDOC não atendeu aos
requisitos do edital, quanto ao atestado de capacidade
técnica e qualificação técnica , não sendo comprovado
conforme exigido no edital.

1

04/03/2020 11:03:05 Portal de
compras

O lote foi habilitado para cadastramento de
manifestações de intenção de recurso em 04/03/2020,
às 11:03.

1

04/03/2020 11:02:59 Pregoeiro Daremos o prazo de dez minutos para manifestação de
intenção de recurso. Informamos que para manifestação
tem que haver embasamento legal e, deve ser motivada

1

04/03/2020 11:02:10 Portal de
compras

O fornecedor 16.517.786/0001-59 - CEDOC - GESTAO
DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E INFORMACOES
LTDA - EPP, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para
esse lote.

1

04/03/2020 11:01:56 Portal de
compras

A proposta do fornecedor 16.517.786/0001-59 - CEDOC
- GESTAO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E
INFORMACOES LTDA - EPP para esse lote foi aceita.
O valor final da proposta foi 155.499,99.

1

04/03/2020 11:01:27 Pregoeiro A proposta e documentação do fornecedor 175     ,
foram aprovados pela área técnica, responsável pela
avaliação e parecer. Portanto vamos aceitar sua
proposta e habilitá-lo.

1

04/03/2020 11:00:41 Fornecedor
F000179

Bom Dia a Todos!1

04/03/2020 11:00:32 Fornecedor
F000175

bom dia a todos1

04/03/2020 11:00:25 Fornecedor
F000119

Bom dia a todos1

04/03/2020 11:00:19 Portal de
compras

Esse lote foi reativado.1

04/03/2020 11:00:13 Pregoeiro Senhores Fornecedores, bom dia.1

18/02/2020 09:31:28 Fornecedor
F000119

Bom dia a todos!1

18/02/2020 09:13:35 Fornecedor
F000179

Bom dia a todos.1

18/02/2020 09:13:31 Pregoeiro Estamos saindo do chat.Obrigado1

18/02/2020 09:12:55 Pregoeiro Estamos encerrando a sessão, agradecendo a sua
participação e, desejando um bom dia.

1
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Data / hora Remetente MensagemLote

18/02/2020 09:12:13 Portal de
compras

Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
Necessidade de  avaliação da proposta e documentação
do fornecedor 175 ". O lote deve ser reativado dia
04/03/2020 às 11:00 h.

1

18/02/2020 09:11:02 Pregoeiro Senhores Fornecedores, faremos a continuação da
sessão no dia  04/03/2020, às 11:00 horas.

1

18/02/2020 09:08:54 Pregoeiro Devido a necessidade de análise e parecer quanto a
proposta e documentação do fornecedor 175, vamos
suspender novamente a sessão na data de hoje,
marcando nova data para continuação da sessão.

1

18/02/2020 09:08:14 Fornecedor
F000175

Bom dia Pregoeiro, enviaremos a proposta comercial e
documentação conforme orientação. Atenciosamente

1

18/02/2020 09:06:48 Pregoeiro Senhor Fornecedor 175, visando o principio de
igualdade a empresa deverá enviar a proposta e
documentação até as 14:00 horas de hoje, via e-mails já
informados nio chat, e os originais até dois dias após
encerramento da sessão na data de hoje.

1

18/02/2020 09:04:01 Portal de
compras

A proposta do fornecedor 32.447.921/0001-93 - STAR
TEC COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA
para esse lote foi rejeitada. O motivo da não aceitação
da proposta, de acordo com o pregoeiro da sessão, é:
"Fornecedor foi desclassificado no parecer técnico.".

1

18/02/2020 09:02:45 Pregoeiro Segue parece emitido pela área técnica.Assunto:
Análise de proposta STAR TEC e de Auto de Vistoria
DESPACHO  Ao Compras,  Atendendo ao solicitado no
despacho n° 11463217, informamos que: O Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB),  pertencente
ao imóvel a ser alugado pela empresa Star Tec para a
prestação dos serviços relacionados à guarda dos
documentos da Fundação Hemominas, está vencido
desde 27/08/2017.Sendo assim, como o AVCB é um
dos documentos  solicitados pela Fundação Hemominas
através do item 4- Documentação de Habilitação
Técnica, do  Edital (10385928); a empresa não está
habilitada técnicamente para a prestação dos serviços
solicitados.  4 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
TÉCNICA:Para efeitos de habilitação técnica a empresa
deverá apresentar:1.Apresentação do Auto de Vistoria
do Corpo de Bombeiros (AVCB). Esse documento
certifica que, durante a vistoria do Corpo de Bombeiros,
a edificação da contratada possuía as condições de
segurança contra incêndio (É um conjunto de medidas
estruturais, técnicas e organizacionais integradas para
garantir a edificação um nível ótimo de proteção no
segmento de segurança contra incêndios e pânico.),
previstas pela legislação e constantes no processo,
estabelecendo um período de revalidação. De acordo
com a Lei Estadual nº 14.130/2001 e Decreto Estadual
nº 46.595/2014, toda edificação destinada ao uso
coletivo deve ser regularizada junto ao Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais CBMMG. Esta
regularização visa garantir à população a segurança
mínima contra incêndio e pânico nas edificações. Como
a atividade de armazenagem de documentos apresenta
alto risco de incêndio, solicita-se a aprovação do
Sistema de prevenção e combate a incêndio pelo Corpo
de Bombeiros comprovado através da apresentação do
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros de Minas
Gerais.

1

18/02/2020 09:01:59 Fornecedor
F000175

sim1
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Data / hora Remetente MensagemLote

18/02/2020 09:01:50 Fornecedor
F000179

Prezado Sr. Pregoeiro, o 2º colocado enquadra-se como
ME-EPP?

1

18/02/2020 09:01:24 Fornecedor
F000179

Bom Dia a Todos!1

18/02/2020 09:00:57 Pregoeiro O fornecedor 159,  foi desclassificado no parecer
elaborado pela área técnica, por apresentar documento
habilitatório vencido.Portanto vamos desclassificar sua
proposta, convocando o fornecedor segundo colocado
por ordem de lances

1

18/02/2020 09:00:43 Portal de
compras

Esse lote foi reativado.1

18/02/2020 09:00:37 Pregoeiro Senhores Fornecedores, bom dia.1

18/02/2020 09:00:02 Fornecedor
F000175

Bom dia1

10/02/2020 09:39:28 Portal de
compras

Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "
necessidade de avaliação do setor demandante. ". O
lote deve ser reativado dia 18/02/2020 às 09:00 h.

1

10/02/2020 09:38:32 Fornecedor
F000159

ok tenha  todos  um  otimo dia  e uma otima  semana1

10/02/2020 09:38:13 Pregoeiro Senhores Fornecedores: Vamos encerrar a sessão na
data de hoje, agradecendo a participação de todos e,
desejando um bom dia. Até dia 18/02< ás 09:00 horas.

1

10/02/2020 09:36:46 Pregoeiro A data para continuação da sessão será no dia
18/02/2020, às 09:00 horas.

1

10/02/2020 09:35:58 Pregoeiro Senhores Fornecedores: Informamos que devido a
necessidade de análise das proposta e documentações
do fornecedor de menor lance no lote, pelo setor
demandante, faremos a suspensão da sessão ao final
do tempo randômico, sendo marcada uma nova data
para continuação da mesma.

1

10/02/2020 09:35:10 Fornecedor
F000159

ok1

10/02/2020 09:34:58 Pregoeiro Senhor Fornecedor 159, a empresa deverá enviar a
proposta e documentação conforme mensagem
anterior.Obrigado.

1

10/02/2020 09:32:22 Portal de
compras

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

1

10/02/2020 09:19:09 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

10/02/2020 09:14:09 Portal de
compras

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

1

10/02/2020 09:13:42 Pregoeiro Daremos o prazo de 05:00 minutos para o tempo de
iminência. Logo após entra o tempo randômico que é
aleatório e determinado pelo sistema.

1

10/02/2020 09:12:17 Pregoeiro Senhores Fornecedores: O fornecedor com menor lance
no lote ao final do tempo randômico, Solicitamos sua
atenção quando da elaboração da proposta usar   o
modelo do Anexo  do edital. Obrigado.

1

10/02/2020 09:10:08 Pregoeiro Senhores Fornecedores: É importante que façam seus
lances mesmo que não cubram o menor. No caso de
inabilitação/desclassificação do fornecedor com menor
lance, a convocação/negociação será com o próximo
colocado por ordem de classificação dos lances.

1
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Data / hora Remetente MensagemLote

10/02/2020 09:09:00 Pregoeiro Estamos dando um prazo maior devido a complexidade
para elaboração da proposta.

1

10/02/2020 09:07:44 Pregoeiro Senhores Fornecedores: Com base no disposto no item
7.3.9.1 do   edital, a empresa de menor lance no lote ao
final do tempo randômico deverá enviar a proposta e
documentação  conforme exigido no edital, até as 14:00
horas de hoje pelos  e-mails:
mario.nunes@hemominas.mg.gov.br e
licitacoes@hemominas.mg.gov.br , e enviar os originais,
no prazo máximo  de até 02 dias úteis a contar do

1

10/02/2020 09:05:22 Pregoeiro Caso os lances não cubram o valor máximo de
aquisição tenho que fracassar o lote.

1

10/02/2020 09:04:45 Pregoeiro Senhores Fornecedores: Este lance está acima do meu
valor máximo de aquisição(referência) que é de R$
350.643,20. Preciso adquirir este lote com um valor
abaixo dele.

1

10/02/2020 09:02:27 Pregoeiro Senhores Fornecedores: O valor máximo para aquisição
do lote pelo pregoeiro é a média dos orçamentos
recebidos de empresas do ramo no mercado. Portanto o
pregoeiro só pode adquirir o lote de preferência abaixo
dele ou no máximo neste valor

1

10/02/2020 09:01:47 Pregoeiro Senhores Fornecedores: Informamos que a abertura da
sessão de pregão, destina-se ao recebimento de
propostas e manifestações imprescindíveis ao bom
andamento do processo. Advertimos que os
representantes das empresas devem se comprometer
por suas afirmações. Informações inverídicas. Ou
tratamentos ofensivos podem acarretar sanções legais
e, até mesmo, crime devidamente apurado na forma da
lei. Atenciosamente. O pregoeiro

1

10/02/2020 09:01:12 Portal de
compras

A sessão de lances para esse lote foi iniciada.1

10/02/2020 09:01:04 Pregoeiro Senhores Fornecedores, bom dia.1

10/02/2020 09:00:08 Portal de
compras

A sessão do pregão foi iniciada.Todos

Ocorrências relevantes

Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

Data / hora Pregoeiro anterior Novo pregoeiro

10/02/2020 09:00:08 - M1039535 - MARIO LUCIO NUNES

01/04/2020 13:47:11 M1039535 - MARIO LUCIO NUNES M1123722 - GEORGIA PAULA DA SILVA
MARTINS

Atas anteriores

Nº da ata Data/hora da geração Lote

1 10/02/20 08:03 -

2 03/04/20 15:28 1

3 06/05/20 10:43 -
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220000006653225490472020

GEORGIA PAULA DA SILVA MARTINS

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

22/05/2020 15:04:37Data da assinatura:

M1123722Masp:

Assinatura digital - Signatário:
Nome:

Código de Autenticidade:
Código verificador:

Equipe de apoio

Ana Cristina Ferreira Paula
Frank Darlen, Mário Lúcio Nunes
Maria Izabel de Oliveira
Rafael Ribeiro Lopes
Georgia Paula da Silva Martins
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2320310 000001/2020

Termo de julgamento de recursos

Procedimento de contratação: Nº do processo de compra:Pregão eletrônico

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Órgão ou entidade: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG

COMPRAS/HEMOMINASUnidade administrativa:

Guarda de documentos
SEI 2320.01.0016938/2019-41

Objeto de licitação do pregão:

1Número do lote:

Lote únicoDescrição do lote:

Aberta a todos licitantesRegra de participação:

Data da manifestação
de intenção Fornecedor Motivo do recurso

Manifestações de intenção de recurso

04/03/2020
25.403.965/0001-56
DATACOP COMERCIO E
SERVICOS DE MICROFILMAGEM -
EIRELI - EPP

Manifestamos a intenção de interpor
recurso, por entendermos que a
empresa classificada não atendeu
aos requisitos do edital, quanto ao
atestado de capacidade técnica e
qualificação técnica , não sendo
comprovado conforme exigido no
edital.

Data de envio da
contra-razão Fornecedor Endereço eletrônico do arquivo

de contra-razão de recurso

Contra-razões de recurso interpostos

12/03/2020
16.517.786/0001-59
CEDOC - GESTAO DE
DOCUMENTOS, ARQUIVOS E
INFORMACOES LTDA - EPP

https://www1.compras.mg.gov.br:44
3/processocompra/pregao/relatorioT
ermoJulgamento.html?metodo=abrir
ArquivoContraRazaoDeRecurso&id
ContraRazao=16973&idPregao=138
290

Período de recursos entre 04/03/20 e 03/04/20

Data de envio
do recurso Fornecedor Endereço eletrônico

do arquivo de recurso

Recursos interpostos

09/03/2020
25.403.965/0001-56
DATACOP COMERCIO E
SERVICOS DE MICROFILMAGEM -
EIRELI - EPP

https://www1.compras.mg.gov.br:44
3/processocompra/pregao/relatorioT
ermoJulgamento.html?metodo=abrir
ArquivoRazaoDeRecurso&idManifes
tacao=48761&idPregao=138290
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Parecer do pregoeiro

Às 16:04:16 horas do dia 2 de Abril de 2020, o Pregoeiro Sr.(a) MARIO LUCIO NUNES, após análise dos
recursos, das razões de recurso, das contra-razões de recurso apresentadas pelos representantes
fornecedores do lote e emitiu o seguinte parecer: 1 - DO PROCEDIMENTO
Trata-se da analise e decisão do pregoeiro quanto ao recurso apresentado pela empresa Datacop
Comércio e Serviços de Microfilmagem EIRELI EPP contra a habilitação da empresa CEDOC - Gestao de
Documentos, Arquivos e Informacoes Ltda EPP no Pregão Eletrônico nº 001/2020, Processo nº
2320310.00001/2020, para Prestação de Serviços de Coleta, transporte, indexação, armazenagem,
conservação, movimentação e gerenciamento informatizado de caixas arquivo, contendo documentos, e de
mídias micrograficas originais obedecendo às normas de segurança e preservação, conforme descrito no
Termo de Referência do Anexo I  do PADRÃO - Edi ta l  Serviço -  Part ic ipação Ampla
HEMOMINAS/G.GLG.COM.LICITAÇÃO (10385928).
2 - DA TEMPESTIVIDADE
Os prazos de recurso e contrarrazões foram, respectivamente, 05 a 10/03 e 11 a 13/03/2020. A Datacop
apresentou sua peça recursal no dia 09/03/2020 e a CEDOC suas contrarrazões no dia 12/03/2020. Os
documentos foram apresentados tempestivamente, merecendo análise quanto ao seu mérito.
3 - DOS FATOS
A sessão de lances ocorreu no dia 10 de fevereiro de 2020, às 09 horas, nesse dia a empresa STAR TEC
COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA venceu a etapa de lances.

No dia 14/02/2020, a empresa Star Tec foi desclassificada conforme Despacho nº 06 - ARC (11551230);

No dia 18/02, dia da continuação da sessão, o pregoeiro Mário Lúcio convocou o segundo colocado na
licitação, empresa CEDOC - GESTAO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E INFORMACOES LTDA EPP
para apresentção dos documentos e proposta comercial; a continuação da sessão foi marcada para o dia
04/03.

No dia 19/02 o pregoeiro encaminhou os documentos ao setor usuário para emissão de parecer técnico.

No dia 19/02, o setor usário solicitou informações para a empresa CEDOC, conforme E-mail - Solicita
informações à CEDOC (11756293). A empresa CEDOC através do Documento CEDOC - complementação
de informações (11757734).

No dia 21/02 o setor usuário emitiu parecer aprovando a proposta da empresa CEDOC.

No dia 04/03, data agendada para a continuação da sessão, o pregoeiro declarou o fornecedor CEDOC
como vencedor e o habilitou. O pregoeiro abriu o prazo para recurso: "O cadastramento de manifestações
de intenção de recurso foi finalizado em 04/03/2020, às 11:13. O fornecedor "25.403.965/0001-56 -
DATACOP COMERCIO E SERVICOS DE MICROFILMAGEM - EIRELI - EPP" manifestou intenção de
interpor recurso para o lote.", conforme informação do portal de compras.

No dia 13/03, o pregoeiro Mário Lúcio encaminhou o processo para o setor usuário se posicionar.

O setor usuário, conforme Despacho 2 (12447492).

No dia 17/03 o pregoeiro Mário Nunes sai em férias regulamentares  devido por estar na categoria de risco
e portanto, se isolando socialmente conforme recomendado pelo Ministério da Saúde.

01/04/2020 assume o pregão a pregoeira Geórgia Paula da Silva Martins.

4 - DOS ARGUMENTOS DA RECORRENTE
Em síntese, a recorrente alega que os atestados apresentados pela CEDOC não atendem às exigencias
do edital, bem como questiona a legalidade de juntada de documentos na diligência realizada pelo setor
usuário.

5 - DA ANÁLISE
A - Não atendimento ao prazo de 05 (cinco) dias úteis para resposta a recurso hierárquico:
A situação atual de pandemia no Estado de Minas Gerais, devido ao Corona virus (COVID 19), ensejou o
afastamento temporário do pregoeiro Mário Lúcio Nunes, em medida preventiva, tendo em vista que o
servidor se enquadra em uma das situações previstas na DELIBERAC&#807;A&#771;O DO
COMITE&#770; EXTRAORDINÁRIO COVID-19 Número 2, DE 16 DE MARC&#807;O DE 2020, logo, para
a proteção do servidor, foi concedido o prazo de 25 dias uteis de férias regulamentares a partir do dia
17/03/2020:
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Art 6o  Tera&#769; prioridade para a realizac&#807;a&#771;o de teletrabalho, nos termos do art 3o, ou
para o gozo de folga compensativa, fe&#769;rias-pre&#770;mio, fe&#769;rias regulamentares e
compensac&#807;a&#771;o, conforme o disposto no art. 5o, o servidor que:

I  possuir idade igual ou superior a sessenta anos;
II  portar doenc&#807;a cro&#770;nica, tais como diabetes, hipertensa&#771;o, cardiopatias,
doenc&#807;a respirato&#769;ria, pacientes oncolo&#769;gicos e imunossuprimidos, devidamente
comprovada por atestado me&#769;dico;

III  for gestante ou lactante

As atribuições do pregoeiro Mário Lúcio Nunes foram assumidas pela servidora Geórgia Paula da Silva
Martins, que responde a este recurso.

Esta servidora tem priorizado os processos relacionados a área fim, haja vista a pandemia gerada pelo
COVID 19, acumulando suas tarefas e a do servidor afastado, o que gerou atraso nos prazos de recurso
deste processo, porém impróprios, uma vez que não gerou qualquer efeito nos resultados, ritos ou
trâmites.

B - Analise do recurso:

Segundo o Anexo I do edital, Termo de referencia da licitação, item 4.a:

Para efeitos de habilitação técnica a empresa deverá apresentar: Comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível com as características e quantidades do objeto da
licitação, através da apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de
direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente
licitação. O percentual necessário para a comprovação da capacidade para o desempenho de atividade
compatível com o objeto licitado é de 40% (quarenta por cento). Atestado de acordo com o item 8.6 deste
edital.

O pregoeiro enviou os documentos técnicos para analise do setor usuário. O edital dá essa faculdade ao
pregoeiro, de solicitar ajuda aos setores que possuem conhecimento técnico necessário para desses
documentos:

15.3 do edital: É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do julgamento,
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do
ofertado, bem como solicitar a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.

Os atestados apresentados pela empresa CEDC receberam a seguinte avaliação do setor usuário (Parecer
Técnico 1 11774195):

a proposta comercial está de acordo com o que foi solicitado no edital de serviços, sendo, portanto, válida;

o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), n ° 20190329461  está vigente até o dia 03/01/2025,
sendo, portanto, válido; os três atestados de capacidade técnica estão compatíveis com as características
e quantidades do objeto da licitação, sendo, portanto, válidos. Observação 1: Além das cópias dos
atestados de capacidade técnica, foram analisadas as cópias dos contratos a eles relacionados.
Observação 2: As informações faltantes nos atestados de capacidade técnica, além de duas  declarações
de que a empresa atende na íntegra as condições exigidas  para os locais de armazenamento dos
microfilmes e das caixas-arquivo,  foram devidamente apresentadas pela empresa no ofício n° SEI N °
11757734.

Pela instrução do processo SEI 232030.01.0016938/2019-41 e o exposto acima, nota-se que foram
juntados documentos novos após o prazo legal, sendo que nesse momento já se encontrava precluso o
prazo para envio de novos documentos.

Apesar dos primeiros atestados atenderem quanto ao item caixa arquivo, não atenderam quanto a gestão
de microfilmes, parcela relevante do objeto em licitação, necessitando portanto, de comprovação de
experiencia via atestado de capacidade técnica:
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edital, ou seja, armazenamento por caixa-arquivo e armazenamento por microfilme; para o primeiro, foi
adotada a somatória dos serviços prestados de armazenagem por caixa-arquivo, concluindo esta unidade
técnica, no adequado atingimento do teto estabelecido pelo item 8.6 do edital e item 4a do Termo de
Referência.

Para o segundo item, armazenamento por microfilme, em que pese o licitante CEDOC - GESTÃO DE
DOCUMENTOS, ARQUIVOS E INFORMAÇÕES LTDA - EPP, ter apresentado informações
complementares sobre os serviços por ele prestado, não caracterizando a adição de documentos e sim de
esclarecimentos sobre documentos já apresentados no certame, e mesmo, este ter fornecido imagens de
sua infraestrutura para armazenamento de microfilmes, não foi identificado a prestação efetiva do serviço
ou mesmo similar deste no rol de documentos enviados, contrariando o estabelecido pelo item 8.6 do edital
e item 4a do Termo de Referência. Despacho 2 (12447492)

O edital reza que "O pregoeiro, no julgamento das propostas e da habilitação, poderá relevar omissões
puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e
de sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo
possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo." o
que não é o presente caso, pois a ausencia do atestado de capacidade técnica referente aos microfilmes
não pode ser saneada em diligencias ou outros meios.

Sendo assim, em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tendo em vista a
ausencia do referido atestado, este pregoeiro entende que o documento não foi apresentado, sendo
portanto, inabilitada tecnicamente a empresa CEDOC - GESTAO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E
INFORMACOES LTDA EPP.

5- CONCLUSÃO

Diante dos fatos relatados, esta pregoeira verificou que realmente foram juntados documentos novos após
o prazo legal, sendo que nesse momento já se encontrava precluso o prazo para envio de novos
documentos. De todo o exposto, esta pregoeira não vê outra medida a não ser acatar o recurso interposto
pela empresa DATACOP COMERCIO E SERVICOS DE MICROFILMAGEM - EIRELI - EPP, e
consequentemente inabilitação da empresa EDOC - GESTAO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E
INFORMACOES LTDA EPP.

A sessão será continuada com a convocação do próximo colocado na licitação.

Este processo segue para analise da autoridade superior em consonância ao §4 do artigo 109 da Lei
8.666/93.

Às 15:28:59 horas, do dia 3 de Abril de 2020, a Autoridade Competente Sr.(a) LEONARDO SIQUEIRA DE
MOURA, procedeu a análise dos recursos, das razões de recurso, das contra-razões de recurso, e do
parecer do pregoeiro, emitindo a seguinte decisão: Informo que, após análise do exposto e com base na
documentação contante do processo Sei relacionado, estou de acordo com a decisão do pregoeiro.

Belo Horizonte, 03/04/2020.

Leonardo Siqueira de Moura
Gerente de Logística.

Decisão da autoridade competente

Data da manifestação
de intenção Fornecedor Motivo do recurso

Manifestações de intenção de recurso

29/04/2020
25.403.965/0001-56
DATACOP COMERCIO E
SERVICOS DE MICROFILMAGEM -
EIRELI - EPP

Manifestamos a intenção de interpor
recurso, por entendermos que a
empresa classificada não atendeu
aos requisitos do edital, em especial

Período de recursos entre 29/04/20 e 22/05/20
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Data da manifestação
de intenção Fornecedor Motivo do recurso

aos itens 8.4, 8.8.3, QUALIFICAÇÃO
FISCAL E TRABALHISTA e a
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, não
sendo comprovado conforme exigido
no edital.

Data de envio da
contra-razão Fornecedor Endereço eletrônico do arquivo

de contra-razão de recurso

Contra-razões de recurso interpostos

08/05/2020
24.996.595/0001-45
INCLOUD TECNOLOGIA E
SERVICOS LTDA.

https://www1.compras.mg.gov.br:44
3/processocompra/pregao/relatorioT
ermoJulgamento.html?metodo=abrir
ArquivoContraRazaoDeRecurso&id
ContraRazao=17252&idPregao=138
290

Data de envio
do recurso Fornecedor Endereço eletrônico

do arquivo de recurso

Recursos interpostos

05/05/2020
25.403.965/0001-56
DATACOP COMERCIO E
SERVICOS DE MICROFILMAGEM -
EIRELI - EPP

https://www1.compras.mg.gov.br:44
3/processocompra/pregao/relatorioT
ermoJulgamento.html?metodo=abrir
ArquivoRazaoDeRecurso&idManifes
tacao=49345&idPregao=138290

Parecer do pregoeiro

Às 14:31:14 horas do dia 22 de Maio de 2020, o Pregoeiro Sr.(a) MARIO LUCIO NUNES, após análise dos
recursos, das razões de recurso, das contra-razões de recurso apresentadas pelos representantes
fornecedores do lote e emitiu o seguinte parecer: Ver Relatório 03/2020 Análise de recurso e decisão do
pregoeiro (14418677) no SEI 2320.01.0016938/2019-41. Este campo não possui espaço para todo o
documento..

Às 14:58:15 horas, do dia 22 de Maio de 2020, a Autoridade Competente Sr.(a) LEONARDO SIQUEIRA DE
MOURA, procedeu a análise dos recursos, das razões de recurso, das contra-razões de recurso, e do
parecer do pregoeiro, emitindo a seguinte decisão: Com base na documentação no processo Sei
2320.01.0016938/2019-41, informo que, após avaliar o Relatório 03/2020 Análise de recurso e decisão do
pregoeiro (documento 14418677), estou de acordo com as análises e entendimentos expostos pela
pregoeira.

Assim, enquanto autoridade competente, mantenho a decisão quanto a manutenção da habilitação da
empresa  Incloud Tecnologia e Serviços Ltda., negando provimento ao recurso interposto pela empresa
DATACOP COMERCIO E SERVICOS DE MICROFILMAGEM - EIRELI - EPP.

Belo Horizonte, 22 de maio de 2020.

Leonardo Siqueira de Moura
Gerente de Logística
.

Decisão da autoridade competente
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS

Fundação Centro de Hematologia e
Hemoterapia do Estado de Minas
Gerais

Compras Licitação

Relatório nº 03/2020 Análise de recurso e decisão do
pregoeiro/HEMOMINAS/G.GLG.COM.LICITAÇÃO/2020

PROCESSO Nº 2320.01.0016938/2019-41

RESPOSTA À RECURSO ADMINISTRATIVO

1 - DO PROCEDIMENTO
Trata-se da analise e decisão do pregoeiro quanto ao recurso apresentado pela

empresa Datacop Comércio e Serviços de Microfilmagem EIRELI EPP contra a habilitação da
empresa Incloud Tecnologia e Serviços Ltda no Pregão Eletrônico nº 001/2020, Processo nº
2320310.00001/2020, para Prestação de Serviços de Coleta, transporte, indexação,
armazenagem, conservação, movimentação e gerenciamento informatizado de caixas arquivo,
contendo documentos, e de mídias micrográficas originais obedecendo às normas de
segurança e preservação, conforme descrito no Termo de Referência do Anexo I do PADRÃO -
Edital Serviço - Participação Ampla HEMOMINAS/G.GLG.COM.LICITAÇÃO (10385928).

2 - DA TEMPESTIVIDADE
Os prazos de recurso e contrarrazões foram, respectivamente, 30/04 a 05/05/2020

e 06 a 08/05/2020. A Datacop apresentou sua peça recursal no portal de compras, bem como
Incloud suas contrarazões: o sistema é programado para receber os documentos dentro dos
períodos estipulados, que são registrados no sistema pelo pregoeiro. Os documentos foram
apresentados tempestivamente, merecendo análise quanto ao seu mérito.

3 - DOS FATOS

a. A sessão de lances ocorreu no dia 10 de fevereiro de 2020, às 09 horas, nesse dia a
empresa STAR TEC COMERCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA venceu a etapa de
lances.

b. No dia 14/02/2020, a empresa Star Tec foi desclassificada conforme Despacho nº 06 -
ARC (11551230);

c. No dia 18/02, dia da continuação da sessão, o pregoeiro Mário Lúcio convocou o
segundo colocado na licitação, empresa CEDOC - GESTAO DE DOCUMENTOS,
ARQUIVOS E INFORMAÇÕES LTDA EPP para apresentação dos documentos e
proposta comercial. A continuação da sessão foi marcada para o dia 04/03.

d. No dia 19/02 o pregoeiro encaminhou os documentos ao setor usuário para emissão de
parecer técnico. 

e. No dia 19/02, o setor usuário solicitou informações para a empresa CEDOC, conforme E-
mail - Solicita informações à CEDOC (11756293), no que foi respondido através do
Documento CEDOC - complementação de informações (11757734).

f. No dia 21/02 o setor usuário emitiu parecer aprovando a proposta da empresa CEDOC.

g. No dia 04/03, data agendada para a continuação da sessão, o pregoeiro declarou o
fornecedor CEDOC como vencedor e o habilitou. O pregoeiro abriu o prazo para recurso:
"O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 04/03/2020,
às 11:13. O fornecedor "25.403.965/0001-56 - DATACOP COMERCIO E SERVIÇOS DE
MICROFILMAGEM - EIRELI - EPP" manifestou intenção de interpor recurso para o lote.",
conforme informação do portal de compras.
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h. No dia 13/03, o pregoeiro Mário Lúcio encaminhou o processo para o setor usuário se
posicionar, no que foi respondido conforme Despacho 2 (12447492).

i. No dia 17/03 o pregoeiro Mário Nunes sai em férias regulamentares, devido a pandemia
COVIS-2019, por estar na categoria de risco, e portanto, isolando socialmente conforme
recomendado pelo Ministério da Saúde.

j. 01/04/2020 assume o pregão a pregoeira Geórgia Paula da Silva Martins, conforme
Informação 15 (13029105).

k. No dia 03/04/2020 a pregoeira analisou o recurso da empresa Datacop, conforme
Relatório 01/2020 Análise de recurso e decisão do pregoeiro (13104621), e encaminhou
o processo para a decisão da autoridade competente, que deferiu o recurso conforme
Termo de julgamento do recurso (13166398).

l. No dia 06/04/2020, os fornecedores foram informados sobre o resultado da fase recursal.
A continuação da sessão foi agendada para o dia 08/04/2020 as 10 horas.

m. No dia 08/04/2020, a empresa terceira colocada na fase de lances foi convocada para a
apresentação de propostas e documentos e a sessão remarcada para o dia 16/04 as 13
horas.

n. No dia 14/04 o pregoeiro encaminhou os autos para o setor responsável, para a analise
da proposta e documentos da Incloud.

o. No dia 16/04 a sessão foi adiada para o dia 29/04, fato informado no chat do pregão.

p. 17/04/2020, realização de diligencia nas instalações da Incloud pelos servidores Maria
Isabel C. Campos, Vera L. Pimentel e a pregoeira Geórgia Paula da Silva Martins:
Relatório 02/2020 Diligência na Empresa INCLOUD (13582324).

q. No dia 22/04, o setor usuário aprovou a proposta e documentos da empresa Incloud
Tecnologia e Serviços Ltda conforme Parecer Técnico 2 (13583084).

r. No dia 29/04, data agendada para a continuação da sessão, o pregoeiro declarou o
fornecedor Incloud Tecnologia e Serviços Ltda como vencedor e o habilitou. O pregoeiro
então abriu o prazo para recurso quando o fornecedor "25.403.965/0001-56 - DATACOP
COMERCIO E SERVICOS DE MICROFILMAGEM - EIRELI - EPP" manifestou intenção
de interpor recurso para o lote.", conforme informação do portal de compras.

s. O pregoeiro encaminhou a peça recursal ao setor usuário para analise, conforme
Despacho nº 08 - G.GLG.COM.LICITAÇÃO (14306215), no dia 14/05/2020.

t. O setor usuário esclareceu o questionamento do pregoeira, conforme Despacho nº 07-
ARC (14390707), no dia 15/05/2020.

4 - DOS ARGUMENTOS DA RECORRENTE
Em síntese, na peça recursal da Datacop (14028393), a recorrente alega que os atestados
apresentados pela Incloud não atendem às exigências do edital nos requisitos:

1. Os atestados não atendem ao item 8.6.2.4 do edital: "Cabe ressaltar que nenhum dos
atestados atende ao item 8.6.2.4 acima, pois não trazem o período da execução da
atividade e não foram juntados os contratos ou outro instrumento que a Licitante
entendesse suficientes para essa comprovação."

2. A Datacop descreve em seu recurso o tipo de embalagem citada nos atestados, e alega
que os atestados não contemplam os microfilmes: "Bem, foram apresentados 3 atestados
pelas Empresas/Entidades a seguir, sendo que os dois primeiros com descrições
genéricas sem informação do tipo de caixa que é guardada, mas que independente
disso, só comprovam a guarda das caixas e não de microfilmes." grifo deles.

3. Alega também, que no atestado da UTC, a guarda dos microfilmes foram realizadas de
forma inadequada: "... pois a comprovação da guarde de microfilmes não é de
microfilmes (individualmente e ventilados) mas sim, em caixas de 20kg, que é uma
forma inadequada de se guardar os microfilmes. Ou seja, o atestado só comprova a
prestação de serviços de forma inadequada e contrária as normas técnicas ISO e ANSI
e que comprometem a preservação dos microfilmes, levando a médio e longo prazo
a danos irreparáveis aos mesmo. grifo deles.

4. Por fim, a Datacop questiona a validade do AVCB, uma vez que o CNPJ do AVCB não
pertence a matriz ou a filial da Incloud: o AVCB não atende ao item 8.8.3 do edital.
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5 - DA ANÁLISE 
A - Não atendimento ao prazo de 05 (cinco) dias úteis para resposta a recurso
hierárquico
A situação atual de pandemia no Estado de Minas Gerais, devido ao Corona virus (COVID 19),
ensejou o afastamento temporário do pregoeiro Mário Lúcio Nunes, em medida preventiva,
tendo em vista que o servidor se enquadra em uma das situações previstas
na DELIBERAC�A�O DO COMITE� EXTRAORDINÁRIO COVID-19 Número 2, DE 16 DE
MARC�O DE 2020, logo, para a proteção do servidor, ele foi afastado dos serviços a partir do
dia 17/03/2020:0

Art 6o – Tera� prioridade para a realizac�a�o de teletrabalho, nos termos do
art 3o, ou para o gozo de folga compensativa, fe�rias-pre�mio, fe�rias
regulamentares e compensac�a�o, conforme o disposto no art. 5o, o
servidor que:
I – possuir idade igual ou superior a sessenta anos;
II – portar doenc�a cro�nica, tais como diabetes, hipertensa�o, cardiopatias,
doenc�a respirato�ria, pacientes oncolo�gicos e imunossuprimidos,
devidamente comprovada por atestado me�dico;
III – for gestante ou lactante

As atribuições do pregoeiro Mário Lúcio Nunes foram assumidas pela servidora Geórgia Paula
da Silva Martins, que responde a este recurso. 

Esta servidora tem priorizado os processos relacionados a área fim, haja vista a pandemia
gerada pelo COVID 19, acumulando suas tarefas e a do servidor afastado, o que gerou
atraso nos prazos de recurso deste processo, porém impróprios, uma vez que não gerou
qualquer efeito nos resultados, ritos ou trâmites.

B - Analise do recurso
1 - Atendimento ao item 8.6.2.4 do edital:

Iniciando a análise, vejamos o que informa o edital quanto aos atestados:

8.6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
8.6.1 Comprovação de aptidão para efetuar o fornecimento compatível com
as características e quantidades do objeto da licitação, estabelecidas no
Anexo I - Termo de Referência, por meio da apresentação de atestados de
desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto
da presente licitação, compreendendo os requisitos abaixo relacionados:
8.6.1.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente
e compatível com as características do objeto da licitação, através da
apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da
capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação.
8.6.2 Os atestados deverão conter:
8.6.2.1 Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente
(CNPJ, endereço, telefone).
8.6.2.2 Local e data de emissão.
8.6.2.3 Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela
veracidade das informações.
8.6.2.4 Período da execução da atividade.
8.6.3 Para atendimento do quantitativo indicado nos subitens do item 8.6.1,
é admitido o somatório de atestados, desde que compatíveis com as
características do objeto da licitação.
(...)
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4.a Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível com as características e quantidades do objeto da
licitação, através da apresentação de atestados de desempenho anterior,
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório
da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação.
O percentual necessário para a comprovação da capacidade para o
desempenho de atividade compatível com o objeto licitado é de 40%
(quarenta por cento). Atestado de acordo com o item 8.6 deste edital.

Esta pregoeira prima por fazer de tudo para não perder uma proposta vantajosa, principalmente
se a possibilidade de perda puder ser sanada sem ferir a legislação, o que fizemos neste caso.

Primeiro, o motivo pelo qual o edital solicita as informações acima seria a possibilidade de
confirmação das informações do atestado em caso de dúvidas de legitimidade, necessidade
de realizar diligências quanto ao atestado, rastreabilidade, etc. Porém este pregoeiro, em
nenhum momento, precisou de qualquer uma delas para a comprovação da veracidade do
documento. Este pregoeiro entende como exorbitantes estas exigências e já alterou os editais
que serão usados no futuro, para evitarmos estes tipos de questionamentos, onde até vírgulas
se tornam motivo de recursos meramente protelatórios.

Segundo, para a avaliação da capacidade técnica foi considerado o item 8.6.3 do edital: "...é
admitido o somatório de atestados, desde que compatíveis com as características do
objeto da licitação.", logo, todos os atestados foram analisados como se fossem um
(somatório) dependendo do caso, ou analisados individualmente, que foi o presente caso.
Consideramos o atestado da UTC PARTICIPAÇÕES S/A como o atestado que atendeu
plenamente aos requisitos citados acima, ou seja, o atestado atendeu a todos os requisitos do
item 8.6, vejamos:

1. edital 8.6.1.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível com as características do objeto da licitação, através da apresentação de
atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente
licitação. Esta parte da exigência será tratada no item 2, abaixo.

2. Edital 8.6.2 Os atestados deverão conter: 8.6.2.1 Nome empresarial e dados de
identificação da instituição emitente (CNPJ, endereço, telefone): UTC Participações S/A,
02.164.892/0001-91, Av. São Gabriel 301, Jardim Paulista, São Paulo, 11 3124-1296.
Essas informações também são de domínio publico, pois constam no site
www.utcparticipacoes.com.br, portanto, se não estivessem no atestado, bastaria consultar
na internet.

3. Edital 8.6.2.2 Local e data de emissão: São Paulo, 12/11/2019.
4. Edital 8.6.2.3 Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela

veracidade das informações: Paulo Montanha, Diretor de Suporte Corporativo, (11
)3124-1296.

5. Edital 8.6.2.4 Período da execução da atividade:

Para o atendimento desta exigência, este pregoeiro considerou a afirmação do atestado
"...presta serviços", o que informa que a situação ainda continua no tempo, logo,
subtraindo-se da data de assinatura do atestado, que foi no dia 12/11/2019, a data de
assinatura do contrato, que foi firmado no dia 29/03/2019, tem se um total de 7,5 meses de
prestação de serviços, podemos então considerar esta informação como o período de
execução da atividade, atendendo portanto, ao item 8.6.2.4 do edital. Ora, a informação do
Período da execução da atividade está sim no atestado, não se trata de invenção do
pregoeiro, até porquê o edital não exige forma para a informação, qualquer um pode fazer
a mesma conta e concluir o período de prestação do serviço abrangido pelo atestado.

Como o contrato ora licitado será por 12 meses, o prazo de 7,5 meses implícito no texto do
atestado da UTC corresponde a 62,5% do prazo total do contrato, atendendo também ao
quantitativo mínimo de 40% exigidos no edital, quanto ao prazo.

Ressaltamos aqui que o edital, em seu item 4.a não traz a expressão "...quantidades e
prazos..." mas apenas a palavra "...quantidades...": logo esta exigência se limita ao item
8.6.2.4 do edital.

 

2 - Comprovação da guarda de caixas e microfilmes:

O edital, em seu item 4.a, traz a seguinte exigência: "Comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível com as características e quantidades
do objeto da licitação, através da apresentação de atestados de desempenho anterior,
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade
técnica para atendimento ao objeto da presente licitação. O percentual necessário para a
comprovação da capacidade para o desempenho de atividade compatível com o objeto
licitado é de 40% (quarenta por cento)", logo, para a presente licitação, considera-se que os
atestados, ou somatório deles, devem contemplar os serviços de armazenagem de caixas
arquivo e microfilmes.

...para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e
desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e
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valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de
comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços
com características semelhantes, devendo essa exigência guardar
proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.
TCU, Súmula nº 263.

Para a avaliação desta exigência nos atestados, o pregoeiro solicitou ajuda para a área
técnica, uma vez que não possui conhecimentos para isso. Este procedimento está previsto no
item 15.3 do edital:

É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do
julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a
elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as
decisões.

Os atestados foram avaliados pela área técnica que emitiu o seguinte parecer: "Os Atestados
de Capacidade Técnica (13299771) atendem aos requisitos solicitados.", esta aprovação dos
atestados consta  no Parecer Técnico 2 (13583084).

Apesar da aprovação do setor técnico, este pregoeiro também leu os atestados, que informam:
Fundação ABC - 10.082 caixas, Sociedade Beneficente São Camilo - 10.660 caixas e a UTC
Participações - 57.000 caixas box e 1.789 caixas container contendo microfichas e microfilmes.
Ora, a simples leitura dos atestados já deixa claro que o somatório dos atestados contemplam o
objeto conforme exigido no edital.

Quanto ao atendimento do quantitativo mínimo de 40%, mais uma vez o pregoeiro precisou de
ajuda do setor técnico, que informou como apurou o quantitativo no Despacho nº 07-ARC
(14390707), transcrito abaixo:

Prezada Senhora Pregoeira,
Em atenção ao solicitado no documento  (14306215), informa-se:
Conforme descrito no  Anexo II – Modelo de Proposta Comercial, do Edital
de Serviços (documento 10385928); a Fundação Hemominas 
armazenará mensalmente, nas dependências da contratada, os  seguintes
quantitativos estimados:

22.860 caixas-arquivo;

2.592 microfilmes.

No edital, Anexo I, Item 4 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
TÉCNICA, Subitem a, exige-se:  "Comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível com as características
e quantidades do objeto da licitação, através da apresentação de
atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de
direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para
atendimento ao objeto da presente licitação. O percentual necessário
para a comprovação da capacidade para o desempenho de atividade
compatível com o objeto licitado é de 40% (quarenta por cento). Atestado
de acordo com o item 8.6 deste edital."
Assim, tem-se que:

40% de 22.860 correspondem à 9.144  caixas-arquivo;

40% de 2.592 correspondem à 1.037 microfilmes.

Postas as informações acima, é possível afirmar que o Atestado de
Capacidade Técnica apresentado pela Empresa UTC  Participações S.A 
(13299771) com os seguintes quantitativos:
57.000 caixas-arquivo (aproximadamente)
e;                                                            
1.789 caixas de 20 kg ( caixas do tipo container) contendo microfilmes,
atende perfeitamente ao Edital de Serviços –  Anexo I – Item 4.
Detalhando um pouco mais a análise, em relação a armazenagem das
caixas-arquivo, considerando que, segundo o edital, o percentual mínimo
para a comprovação da capacidade para o desempenho dessa atividade
é de 40%, ou seja, 9.144 caixas-arquivo; apura-se que: a empresa
INCLOUD armazena  para a empresa UTC Participações  S.A  um
quantitativo de caixas -arquivo seis vezes maior do que  as 9.144 caixas-
arquivo correspondentes aos 40% previstos no Edital.
E, com relação a armazenagem de microfilmes, considerando que a
empresa  INCLOUD armazena para a empresa UTC Participações S.A um
total de 1.789 caixas-container, contendo microfilmes; apura-se que: a
empresa INCLOUD armazena para a UTC  Participações S.A, no mínimo,
1.789  microfilmes, ou seja, além dos 40 % solicitados em no Edital –
Anexo I – Item 4.
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3 - Da forma de guarda dos microfilmes:

A recorrente alega que a guarda dos microfilmes, citada no atestado da ATC, é inadequada, o
que merece melhor explicação.

A empresa UTC informa como os microfilmes são armazenados (... e 1.789... caixas de 20 kg
"Container" contendo microfichas e microfilmes.), logo, ela contratou o serviço desta forma, ou
seja, é a forma adequada para ela, e que atende às suas necessidades.

Na diligência realizada por este pregoeiro nas dependências da contratada na cidade de Betim,
constatamos que outra empresa, na qual o Estado de Minas Gerais tem participação societária,
também guarda seus microfilmes em caixas container, não citaremos o nome dela aqui, uma
vez que não temos autorização para isso. Essa grande empresa também contratou o serviço da
mesma forma, sendo, portanto, a forma adequada para ela também.

Na diligência realizada nas dependências da Incloud, conferimos o local onde serão guardados
os microfilmes: sala com controle de temperatura, umidade, porta contra fogo, tudo dentro dos
termos do edital. Na mesma sala climatizada estavam armazenadas as caixas container, com
os microfilmes da empresa citada acima, ou seja, a diferença na forma da prestação do serviço
para a empresa e o solicitado neste edital seria um armário de aço, que também estava na sala
climatizada citada. Resumindo: a sala de guarda dos microfilmes é a mesma, a diferença é que
alguns microfilmes serão guardados em armários de aço (que seria o caso da Hemominas) e
outros em caixas de papelão, e estas sobre prateleiras de aço, tudo dentro da mesma sala
climatizada. Não há dúvidas quanto a capacidade técnica da empresa Incloud para a guarda de
microfilmes.

Em complementação ao exigido nos atestados e edital, tudo foi conferido in loco conforme
Relatório 02/2020 Diligência na Empresa INCLOUD (13582324).

O atestado da empresa UTC apresenta uma forma de guarda de microfilmes diferente da forma
que deverão ser guardados os microfilmes da Hemominas, porém o somatório dos atestados
não deixam dúvidas quanto a capacidade da empresa Incloud: documentos e microfilmes foram
coletados, transportados, indexados, armazenados, conservados, movimentados e
gerenciados.

A jurisprudência é clara quanto a vedação de exigência de atestados que contemplem a
exatidão dos serviços licitados, pois podem restrigir a participação de empresas, ferindo de
morte o princípio da competitividade. Atestados de capacidade técnica visam comprovar a
capacidade de prestação de serviços pelas empresas, e deve-se exigir apenas a similaridade
e não igualdade de condições.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa em razão do
indeferimento de liminar para determinar a suspensão de certame. Alega a
agravante que a licitante vencedora não atendeu aos requisitos do edital,
entre eles a apresentação de “um único atestado de qualificação técnica, o
qual não é compatível com o objeto licitado. Assevera que o atestado de
capacidade técnica apresentado não é pertinente, porque não
comprova aptidão para prestação de serviços relativos aos cargos
de dois postos de técnico em manutenção e de um posto de
motorista, também sendo incompatível em quantidades e em prazos com
o objeto licitado, já que demonstra somente 34 postos para uma
contratação de 64 postos, além de comprovar a execução dos serviços por
apenas nove (9) meses e o Edital exigir doze (12) meses”.
A relatora, ao analisar o caso, reproduziu e adotou os fundamentos da
decisão recorrida nos seguintes termos: “‘No que tange ao atestado de
qualificação técnica apresentado pela licitante vencedora, verifica-se que
diz respeito a certame cujo objeto era a prestação de serviços de
recepcionista, copeiro, técnico em secretariado, contínuo, servente de
manutenção (serviços gerais e manutenção predial) para a METROPLAN,
pelo período de doze (12) meses.
Portanto, aparentemente, atende ao objeto do certame em tela, pois
não há previsão, nem no edital, nem na legislação, de que os objetos
tenham que ser idênticos. Até porque, o art. 30, inc. II, da Lei de
Licitações, apenas refere à necessidade de comprovação de aptidão
para o desempenho de atividade pertinente e compatível (portanto,
não necessariamente igual), enquanto que o § 5º, veda limitações
que restrinjam a participação na licitação.
Por outro lado, o prazo do contrato objeto do atestado era de doze meses,
o que também atende à exigência do edital, e não consta tenha o mesmo
sido rescindido antes do prazo estipulado. Pouco importa que o atestado
tenha sido fornecido no curso do prazo contratual, se não há indicativo de
que tenha sido resolvido antes do término estipulado’”.
Acrescentou a julgadora que “é o fim essencial da licitação: buscar a
melhor proposta para a satisfação do interesse público. Para tanto, é
necessário permitir (e fomentar) a competição entre os interessados,
advindo daí o descabimento da inclusão, em edital, de exigências
desnecessárias à efetivação/execução do objeto licitado, sob pena
de restringir a concorrência e, com isso, diminuir a possibilidade de a
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Administração Pública ter acesso à melhor proposta”.
Considerando os fatos e fundamentos expostos, a relatora negou
provimento ao agravo para manter a decisão que denegou a segurança,
mantendo o curso regular do certame, no que foi acompanhada pelos
demais desembargadores. (TJ/RS, AI nº 70068431501)
www.zenite.com.br
 
“Deve-se ter em mente que este Tribunal tem precedentes no sentido de
que a compatibilidade entre os serviços anteriores e o serviço licitado deve
ser entendida como condição de similaridade e não de igualdade.”
Acórdão 1.140/2005-Plenário. TCU
 
Foi exatamente essa a situação posta à análise do TCU no Acórdão
553/2016-Plenário da relatoria do Min. Vital do Rêgo.
No caso, o órgão realizou pregão eletrônico para a contratação de serviços
de secretariado e entendia ser “obrigatória a desclassificação de qualquer
licitante que não cumprisse o exigido e não comprovasse, por atestados,
na forma, quantidade e prazo definidos no edital, que já houvesse prestado
serviços de secretariado”, desconsiderando, assim, quaisquer atestados
que comprovassem a execução de serviços em mão de obra distinta,
como limpeza, apoio administrativo, jardinagem, etc.
Ao final, concluiu o Tribunal de Contas da União que, em licitação para
serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, devem
ser exigidos atestados que comprovem aptidão para gestão de mão
de obra, ao invés da comprovação da boa execução de serviços
i d ê n t i c o s . http://www.olicitante.com.br/atestados-capacidade-tecnica-
terceirizacao/ acesso em 19/05/2020.

Sendo assim, a guarda dos microfilmes não se apresenta como inadequada para os
critérios definidos no instrumento convocatório.

 

4 - Validade do AVCB tendo em vista o CNPJ do documento:

A Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais, CNPJ 26.388.330/0001-
90 (matriz), é locatária do galpão 1 do condomínio situado na Rua Simão Antonio 149, em
Contagem. Nesse endereço funciona o Almoxarifado Central da Fundação Hemominas de
CNPJ 26.388.330/0021-33 (filial).

O AVCB do Almoxarifado Central da Fundação Hemominas segue abaixo:
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Na leitura do AVCB acima não encontramos qualquer referencia ao Almoxarifado Central da
Fundação Hemominas, senão o endereço e a referencia ao galpão 01 no campo "observação".
No contrato de locação encontramos o CNPJ do proprietário "Contagem I SPE Ltda":
09.041.190/0001-60.

Ora, o AVCB do Almoxarifado Central da Fundação Hemominas não tem valor legal por não
conter o CNPJ do Almoxarifado Central? Em caso de fiscalização, a Fundação Hemominas
seria penalizada por descumprimento da regra? Não, pois a Hemominas não é a proprietária
do imóvel, apenas a locatária. O AVCB se refere ao imóvel e não ao locatário.

A situação citada acima é análoga ao caso analisado neste recurso, onde o CNPJ da Incloud
não consta no documento AVCB apresentado na licitação, por ser a locatária do imóvel e não a
proprietária. No AVCB apresentado na licitação, as informações são do proprietário do imóvel
locado pela Incloud:
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Tal situação é legal, conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais,
consultado pela Incloud:

Relatório 03/2020 Análise de recurso e decisão do pregoeiro (14418677)         SEI 2320.01.0016938/2019-41 / pg. 33



O edital exige que "As instalações da contratada, onde os documentos serão
armazenados, deverão estar situadas em Belo Horizonte ou em sua região
metropolitana.", logo, o AVCB deve se referir à instalação onde estes documentos serão
armazenados, no que é atendido pelo AVCB apresentado nesta licitação. A instalação, por sua
vez, está vinculada a Incloud Tecnologia e Serviços Ltda através do documento alvará de
funcionamento. Enfim, tudo legítimo.

Não seria razoável entender que o AVCB da matriz ou filiais da Incloud Tecnologia e Serviços
Ltda localizadas em São Paulo seria aceitável, uma vez que os documentos deverão ser
armazenados em Belo Horizonte ou em sua região metropolitana.

A recorrente alega que o AVCB apresentado não atende ao item 8.8.3 do edital (documentos
com CNPJ da matriz ou filial), no que essa pregoeira discorda: na verdade, a situação ora
analisada não está prevista no edital, o edital não regula a situação onde o licitante figura como
locatário de imóveis, o que influenciaria diretamente no CNPJ dos documentos do mesmo
imóvel.

O edital é instrumento para normatização das principais regras do certame, estando sujeito,
ainda, ao ordenamento jurídico em geral. Sendo assim, ainda que o edital não transcreva regras
dispostas em lei, elas não perdem força normativa. Por esse motivo o edital não se presta a
esgotar as regras do direito civil, no presente caso as que se referem à relação jurídica privada
 da locação/posse/propriedade de imóveis para emissão de certificados.

Esta pregoeira conclui pela validade e aceitação do AVCB apresentado pela Incloud
Tecnologia e Serviços Ltda, smj, tendo em vista que o documento é legitimo e atende a
finalidade a que se destina na presente licitação.

 

5 - CONCLUSÃO
Os atestados apresentados pela empresa Incloud Tecnologia e Serviços Ltda

atenderam a exigência do edital quanto ao quesito "Período da execução da atividade", uma
vez que da leitura dos atestados é possível inferir a informação quanto ao tempo de prestação
dos serviços citados.

A capacidade técnica da empresa Incloud Tecnologia e Serviços Ltda para a
guarda de caixas arquivo e microfilmes, nos termos do edital, está comprovada nos atestados
apresentados, conforme analisado e aprovado pela área técnica, também conferido pela
pregoeira.

Os atestados da empresa Incloud Tecnologia e Serviços Ltda atendem quanto a
capacidade técnica para a guarda dos microfilmes, fato comprovado não só pelos atestados,
mas também por diligencia realizada nas instalações da contratada na cidade de Betim.

O AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, apresentado pela Incloud
Tecnologia e Serviços Ltda, atende a finalidade
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Esta pregoeira mantém sua decisão quanto a manutenção da habilitação da
empresa  Incloud Tecnologia e Serviços Ltda, negando provimento ao recurso interposto pela
empresa DATACOP COMERCIO E SERVICOS DE MICROFILMAGEM - EIRELI - EPP.

Este processo segue para análise da autoridade superior em consonância ao §4
do artigo 109 da Lei 8.666/93.

 

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Georgia Paula da Silva Martins, Servidor (a)
Público (a), em 20/05/2020, às 13:48, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
14418677 e o código CRC EE6F28D9.

Referência: Processo nº 2320.01.0016938/2019-41 SEI nº 14418677
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS

FUNDAÇÃO CENTRO DE
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Arquivo Central

  

Processo nº 2320.01.0016938/2019-41

Belo Horizonte, 15 de maio de 2020.

Procedência: Despacho nº 07-ARC/2020/HEMOMINAS/G.GPO.ARC
 
Destinatário(s): Compras Licitação

 

Assunto: Apuração de quantitativos.

DESPACHO
 

        

Prezada Senhora Pregoeira,

 

Em atenção ao solicitado no documento  (14306215), informa-se:

Conforme descrito no  Anexo II – Modelo de Proposta Comercial, do Edital de
Serviços (documento 10385928); a Fundação Hemominas  armazenará mensalmente, nas
dependências da contratada, os  seguintes quantitativos estimados:

22.860 caixas-arquivo;

2.592 microfilmes.

No edital, Anexo I, Item 4 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO TÉCNICA, Subitem a, exige-
se:  "Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as
características e quantidades do objeto da licitação, através da apresentação de atestados de
desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação.
O percentual necessário para a comprovação da capacidade para o desempenho de
atividade compatível com o objeto licitado é de 40% (quarenta por cento). Atestado de acordo
com o item 8.6 deste edital."
Assim, tem-se que:

40% de 22.860 correspondem à 9.144  caixas-arquivo;
40% de 2.592 correspondem à 1.037 microfilmes.

Postas as informações acima, é possível afirmar que o Atestado de Capacidade Técnica
apresentado pela Empresa UTC  Participações S.A  (13299771) com os seguintes
quantitativos:

57.000 caixas-arquivo (aproximadamente) e;                                                            

1.789 caixas de 20 kg ( caixas do tipo container) contendo microfilmes, atende perfeitamente ao
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Edital de Serviços –  Anexo I – Item 4.

Detalhando um pouco mais a análise, em relação a armazenagem das caixas-arquivo,
considerando que, segundo o edital, o percentual mínimo para a comprovação da capacidade
para o desempenho dessa atividade é de 40%, ou seja, 9.144 caixas-arquivo; apura-se que: a
empresa INCLOUD armazena  para a empresa UTC Participações  S.A  um quantitativo de
caixas -arquivo seis vezes maior do que  as 9.144 caixas-arquivo correspondentes aos 40%
previstos no Edital.

E, com relação a armazenagem de microfilmes, considerando que a empresa  INCLOUD
armazena para a empresa UTC Participações S.A um total de 1.789 caixas-container, contendo
microfilmes; apura-se que: a empresa INCLOUD armazena para a UTC  Participações S.A, no
mínimo, 1.789  microfilmes, ou seja, além dos 40 % solicitados em no Edital – Anexo I – Item 4.

 

Atenciosamente, 

Isabel Castilho.

 

Documento assinado eletronicamente por Maria Isabel Castilho Campos, Responsável
de Equipe, em 15/05/2020, às 18:36, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
14390707 e o código CRC 3C71BDF6.

Referência: Processo nº 2320.01.0016938/2019-41 SEI nº 14390707
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À 
FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
DD. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
ILMO. SR. PREGOEIRO 
 
 
 
 
 
 
 
REF.: PREGÃO ELETRONICO N° 001/2020 
          PROCESSO DE COMPRA Nº 2320310.0001/2020 
 
  
 
 
INCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 24.996.595/0001-45, adiante denominada simplesmente “INCLOUD” 
ou “RECORRIDA”, face à comunicação da Ilma. Comissão Permanente de Licitação acerca 
da interposição de recurso contra a decisão que habilitou a INCLOUD no certame em 
referência, nos termos do art. 109, §3°, da Lei n° 8.666/93, vem, respeitosamente à 
presença de V. Sas., apresentar suas  

 
 

 
CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
 
 
Interposto pela licitante DATACOP SERVICOS DE DIGITALIZAÇÃO E GESTÃO DA 
INFORMAÇÃO EIRELI.  (CNPJ/MF n° 25.403.965/0001-56), doravante denominada 
simplesmente “DATACOP” ou “RECORRENTE”. Para tanto, passa a expor as razões de 
fato e de direito a seguir aduzidas: 
 
 
1. DA TEMPESTIVIDADE 
 
Apresentam-se as presentes contrarrazões, tempestivamente, visto que de acordo com o 
estabelecido no item 9.1 do Edital, assim como obedecida a contagem de prazos usada em 
Processos Licitatórios, que adota as regras processuais comuns, excluindo-se o dia de 
início e incluindo-se o do vencimento, portanto, em pleno acordo com a Legislação (Artigo 
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110, da Lei nº 8.666/93), a fim de demonstrar, ao final, que não assiste razão a Recorrente 
DATACOP. 
 
 
2. DAS RAZÕES DA RECORRENTE 
 
 
A recorrente DATACOP pleiteia a inabilitação da recorrida INCLOUD, fundamentando-se, 
basicamente, na suposta ausência de comprovação dos requisitos técnicos de habilitação 
por parte da RECORRIDA, uma vez que, no seu narrar, a DATACOP sustenta os seguintes 
argumentos:  
 

a) Os atestados de capacidade técnica apresentados supostamente não 
atendem as disposições do item 8.6 (e subitens) do Edital; 
 

b) Os documentos apresentados em cumprimento a alínea “b” do item 4 do 
Termo de Referência (AVCB), não está de acordo com a regra geral dos 
subitens 8.8.3.1 e 8.8.3.2 do Edital.  

 
 
3. DAS RAZÕES PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA (MÉRITO E 
FUNDAMENTOS) 
 
 
ILUSTRE JULGADORES, o direito de petição e a possibilidade de insurgir contra uma 
decisão administrativa desfavorável são garantias asseguradas pela lei e por este Edital. 
Entretanto, a presente garantia não poderá configurar meio procrastinatório, lastreado em 
convicções de foro íntimo, com o intuito único e exclusivo de retardar a presente licitação, 
visto que, se assim fosse, em benefício de um inconformismo individual viltaríamos outros 
direitos igualmente assegurados, quais sejam: a adjudicação de empresa regularmente 
habilitada e o interesse público. 
 
Contudo, e de forma lamentável, é exatamente neste contexto que se inserem as alegações 
lançadas pela Recorrente DATACOP em seu apelo, posto que, pautada exclusivamente na 
indicação generalista de itens do Edital, busca evidenciar uma INEXISTENTE 
incompatibilidade técnica da Recorrida às disposições editalícias, tendo como único intuito 
a reforma da decisão que habilitou a Recorrida INCLOUD, e, em ato contínuo, a tornou apta 
a vencedora do certame. 
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Obviamente, as pretensões da Recorrente DATACOP não devem prosperar, posto que a 
Recorrida INCLOUD é jurídica, econômica e, de maneira especial, tecnicamente apta para 
a execução do contrato de guarda de documentos licitado.  
 
Dito isto, passa a RECORRIDA ao confrontamento dos argumentos lançados pela 
RECORRENTE em suas razões recursais, de modo que, ao final desta, restará evidenciada 
a impropriedade do apelo e a necessidade de manutenção da decisão recorrida, por ser 
medida de direito, senão, vejamos: 
  
3.1. DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA APRESENTADOS E O PERFEITO 
ATENDIMENTO AS DIPOSIÇÕES EDITALÍCIAS (ITEM 8.6 E SUBITENS DO EDITAL) 
 
Inicialmente, como primeira assertiva, cumpre registrar que a somatória de atestados, para 
efeitos de comprovação da capacidade técnica, é algo possível e plenamente pacificado na 
doutrina e jurisprudência especializada, bastando, apensas, que o licitante se atente a 
similaridade entre os atestados apresentados e o objeto licitado. Aliás, esta é, inclusive, a 
regra expressamente contida no item 8.6.3 do Edital, abaixo colacionado: 
 

 
 
Ou seja, ao administrador importa tão somente a comprovação da capacidade técnica para 
executar as obras ou serviços nos quantitativos desejados, não sendo razoável exigir que 
o conjunto de serviços ou obras tenham sido executados em número determinado de 
contratos/atestados. A este respeito a RECORRIDA colaciona trecho do julgado abaixo: 
  

58. Em relação a esse tema, o Tribunal tem firmado jurisprudência no 
sentido de vedar a imposição de limites ou de quantidade certa de 
atestados ou certidões para fins de comprovação de qualificação 
técnica, salvo se a natureza da obra ou do serviço assim o exigir. 
Nesse caso, a pertinência e a necessidade devem estar justificadas 
em estudos técnicos constantes dos autos do processo (Acórdãos 
1.120/2010 – TCU – Plenário, 1.593/2010 – TCU – 2ª Câmara, 
1.921/2010 – TCU – Plenário, 597/2008 – TCU – Plenário, 2.882/2008 
– TCU – Plenário, 3.638/2008 – TCU – 2ª Câmara, 2.462/2007 – TCU 
– Plenário, e 571/2006 – TCU – 2ª Câmara).” Grifo nosso.  

 
Assim, para a comprovação de sua capacidade técnica, a RECORRIDA apresentou à 
Comissão de Licitação 03 (três) atestados, fornecidos, respectivamente, por FUNDAÇÃO 
DO ABC, SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO e UTC PARTICIPAÇÕES S/A, todos 
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com condições, características e quantitativos de acordo com as bases 
estabelecidas no Edital, mas, principalmente, o fornecido pela empresa UTC 
PARTICIPAÇÕES S/A, cuja a integralidade a RECORRIDA reprisa abaixo: 
 
 

 
 
 
Observe-se que, diferentemente do entendimento pretendido pela RECORRENTE, todas 
as características indicadas no item 8.6.2 do Edital estão presentes e visíveis no referido 
atestado, não passando as conjecturas alegadas pela DATACOP de meras ilações, 
destinas a confundir esta D. Comissão e criar retardos desnecessários ao processo 
licitatório, senão, vejamos: 
 

(a) Subitem 8.6.2.1 - nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente 
(CNPJ, endereço, telefone): UTC PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ/MF n. 
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02.164.892/0001-91, situada na Av. São Gabriel, 301 -  Jardim Paulista, São Paulo, 
Fone: (11) 3124-1296; 
 

(b) Subitem 8.6.2.2 – Local e Data de Emissão: São Paulo, 12/11/2019; 
 

(c) Subitem 8.6.2.3 – Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela 
veracidade das informações: Paulo Montanha, Diretor de Suporte Corporativo, Fone 
(11) 3124-1296; 

 

(d) Subitem 8.6.2.4 -  Período da execução da Atividade: 234 dias, sendo estes a 
diferença entre a data de assinatura do contrato, indicado no Atestado (29/03/2019) 
e a data em que os serviços foram certificados pelo Contratante (12/11/2019), uma 
vez que os serviços ainda permanecem ativos até o presente momento. 

 
 
Registre-se, ainda, que os quantitativos indicados no referido atestado também se 
encontram em perfeita harmonia com o mínimo de 40% (quarenta por cento) estabelecido 
na alínea “a”, do item 4, do Termo de Referência. 
 
Logo, INEXISTE LACUNA OU AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NO ATESTADO ACIMA 
INDICADO, ou em qualquer outro fornecido pela RECORRIDA, não passando tal afirmação 
de mero inconformismo por parte da RECORRENTE, ou ainda, de interpretação 
equivocada desta em relação a termos do atestado. 
 
O mesmo equivale as alegações de que os atestados da RECORRIDA não apresentam o 
formato e/ou medidas das caixas utilizadas, o prazo de execução ou, por fim, que deixaram 
de ser fornecidos em conjunto com os contratos de onde se originaram. Isto porque: 1 -  A 
apresentação dos contratos de prestação de serviços em conjunto com os atestados NÃO 
é uma exigência editalícia; 2 -  De acordo com o item 15.7 do Edital (abaixo transcrito)1, 
na hipótese do i. Pregoeiro, quando do julgamento das propostas ou habilitação, 
eventualmente entender pela existência de erros, omissões ou falhas sanáveis nos 
documentos apresentados, poderia diligenciar junto a licitante ou às próprias empresas 
fornecedoras dos atestados, a fim de esclarecer suas dúvidas ou mesmo obter documentos 
em complementação aos apresentados, tais como, exemplificativamente, os contratos de 
prestação de serviços alegados pela RECORRENTE. 
 
 

																																																													
1	Esta disposição encontra amparo no §3º do art. 43, da Lei nº 8666/93: “É facultada à Comissão ou autoridade 
superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar 
a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente da proposta.” 
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Obviamente, face a clareza dos documentos apresentado, o Ilustre Pregoeiro 
ACERTADAMENTE prosseguiu como a habilitação da RECORRIDA. 
 
Em igual sentido, não deve prosperar a alegação de que os atestados comprovam a 
execução dos serviços de forma inadequada, visto que arquivados os microfilmes em 
caixas, quando, no entender da RECORRENTE, deveriam estar arquivados 
individualmente. A rigor, se não destinada a procrastinar o certame, tal alegação é, no 
mínimo, uma visível demonstração de desconhecimento por parte da RECORRENTE.  Isto 
porque, a utilização de cartonagens não significa irregularidades na prestação, mas sim 
uma opção da equipe técnica e arquivística da empresa contratante, que optou por utilizar, 
além dos estojos próprios para os microfilmes, o acondicionamento posterior destes estojos 
em caixas, para só então armazená-los nas salas técnicas climatizadas.  
 
Obviamente, o que impacta na durabilidade dos microfilmes é a estrutura e o local 
destinados ao armazenamento, cujas características técnicas e de infraestrutura 
encontram-se discriminadas no item 2.4.2 do Termo de Referência (abaixo). 
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Para este certame a HEMOMINAS optou apenas pelo acondicionamento dos microfilmes 
em arquivos confeccionados na forma do inciso V do item 2.4.2 acima – que a RECORRIDA 
certamente dispõe, sendo, inclusive confirmado pelo HEMOMINAS por ocasião na vistoria 
técnica.  
 
E MAIS, é imperioso destacar que de acordo com o item 2.6 do Edital, a RECORRIDA teve 
as suas instalações vistoriadas e aprovadas pelo HEMOMINAS em 17/04/2020, de modo 
que restou comprovado a existência e cumprimento dos requisitos do item 2.4.2 acima, 
certificando-se, de maneira inequívoca, a capacidade da RECORRIDA para executar o 
armazenamento e gestão do acervo licitado DE ACORDO COM OS TERMOS E 
CONDIÇÕES DO EDITAL (vide abaixo). 
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ILUSTRE JULGADORES, o que pretende a RECORRENTE é obter a desclassificação da 
RECORRIDA com base em formalismo exacerbado, o que por certo, não coaduna com os 
princípios norteadores do processo licitatório, em particular, a razoabilidade, a 
proporcionalidade e a busca pela maior vantagem econômica para a Administração.  
 

Com efeito, se houvesse alguma dúvida sobre o atestado (o que de fato não houve), 
certamente o agente público buscaria a verdade material do mesmo ao efetuar  
formalmente uma diligência. Neste raciocínio, vide a decisão abaixo em que o Tribunal de 
Contas da União orientou o Pregoeiro quanto a realização de diligência para esclarecer as 
informações contidas nos atestados de capacidade técnica:  

 

  Licitação sob a modalidade pregão: As informações demandadas nos 
atestados a serem apresentados por licitantes, para o fim de 
comprovação de capacidade técnica, devem ser dotadas de clareza, 
sendo que, no caso de dúvidas, cabe ao gestor público valer-se da 
faculdade contida no § 3º art. 43 da Lei 8.666/1993, promovendo 
diligências, para saneamento dos fatos, se necessário 

  (...). Mesmo admitindo, ainda consoante o relator, “que fosse 
necessária a comprovação da operação simultânea dos 315 PA em 
uma única instalação física para a aferição da capacidade técnica, 
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não é possível afirmar que isso não ocorreu a partir do que está escrito 
no atestado em questão”. Nesse ponto haveria, destarte, inferência 
por parte da (omissis) baseada em interpretação restritiva do texto do 
atestado. Destacou o relator que “se havia dúvidas a respeito do 
conteúdo do atestado, caberia ao gestor, zeloso, recorrer ao 
permissivo contido no § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/1993 e efetuar 
diligência à (...). para esclarecê-las, providência que não foi tomada.” 
Indevida, portanto, na forma de ver do relator, a inabilitação da 
empresa, o que levou-o a votar por que se determinasse à (omissis) 
que adotasse as providências necessárias no sentido de tornar nulos 
os atos administrativos que inabilitaram e desclassificaram a proposta 
da empresa, o que foi aprovado pelo Plenário. Precedente citado: 
Acórdão nº 2521/2003, P0lenário. (Informativo de Jurisprudência 
sobre Licitações e Contratos nº 73 do Tribunal de Contas da União, 
Acórdão nº 1924/2011-Plenário, TC-000.312/2011-8, Rel. Min. 
Raimundo Carreiro, 27.07.2011). 

 

Conforme demonstrado, NÃO assiste razão à Recorrente DATACOP em requerer a reforma 
na decisão que classificou / habilitou a Licitante INCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS 

LTDA, ora Recorrida. 

 
3.2. DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS EM CUMPRIMENTO A ALÍNEA “B” DO 
ITEM 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA (AVCB), NÃO ESTÁ DE ACORDO COM A REGRA 
GERAL DOS SUBITENS 8.8.3.1 E 8.8.3.2 DO EDITAL. 
 
Aqui temos novo equívoco interpretativo por parte da RECORRENTE. Como se sabe, o 
item 8.8.3 (e subitens) do Edital possibilita às licitantes participarem através da Matriz ou 
uma de suas filiais, devendo, entretanto, manter a relação entre os documentos 
apresentados e o estabelecimento escolhido, ressalvados, obviamente, os documentos que 
pela natureza somente poderão ser emitidos para a Matriz ou Filial, por um critério de 
razoabilidade, neste caso o AVCB e o Alvará de Funcionamento do local da execução dos 
serviços. 
 
A RECORRIDA optou por participar do processo licitatório através de sua Matriz, localizada 
no Estado de São Paulo, por ser onde encontra-se a sua sede administrativa e, a este 
respeito, apresentou todos os documentos e certidões atinentes a qualificação jurídica, 
econômica e técnica cabíveis.  
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Entretanto, e considerando a disposição expressa do Edital de que “as instalações da 
contratada, onde os serviços serão armazenados, deverão estar situadas em Belo 
Horizonte ou em sua Região Metropolitana (tópico 1 do quadro constante do item 2 “Objeto” 
-  Termo de Referência) a RECORRIDA encaminhou para a avaliação da Comissão de 
Licitação o Alvará de Funcionamento das Instalações que dispõe em Minas Gerais, assim 
como o AVCB, vigente e aplicável as instalações onde está inserida. 
 
LOGO, não há o descumprimento do Edital, mas sim o perfeito atendimento a sua 
FINALIDADE. Afinal, sendo obrigatória a realização dos serviços na Região Metropolitana 
de Belo Horizonte - MG, qual seria o sentido e a necessidade de se confirmar as condições 
de segurança e a autorização de funcionamento Municipal de Cidades e/ou Estados 
diversos, como por exemplo São Paulo, onde fica a Matriz da RECORRIDA? 
 
Aliás, e conforme mencionado acima, a RECORRIDA, no Estado de Minas Gerais, 
encontra-se instalada em condomínio comercial. Assim, para balizar a documentação 
apresentada e, em igual sentido, trazer segurança a Comissão Licitatória ao analisá-la, 
antes da data designada para vistoria tomou o cuidado de consultar/ratificar junto ao Corpo 
de Bombeiro do estado de Minas Gerais sobre a necessidade ou obrigatoriedade legal de 
se obter um AVCB para o seu CNPJ segregado do Condomínio.  
 
Esta consulta foi realizada diretamente ao Sr. Rodrigo Alves Jesus, Cap. BM / Chefe da 
Adjuntoria de Auditoria do Corpo de Bombeiros, e, ao que costa, desde que vigente (como 
de fato está, até 21/01/2024) o AVCB mantido pelo condomínio contempla as instalações 
da RECORRIDA. Abaixo colaciona as comunicações eletrônicas da consulta e sua 
resposta. 
  

• Consulta de 09/04/2020: 
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• Resposta de 14/04/2020: 

 
 
Os demais requisitos de segurança, como, por exemplo, o sistema de detecção de fumaça 
e incêndio, foram igualmente vistoriados pelo HEMOMINAS durante a diligência realizada 
em 17/04/2020, não havendo objeções ao que foi apresentado e vistoriado, de modo que a 
INCLOUD, de maneira comprovada, está tecnicamente apta ao recebimento e execução 
do objeto licitado. 
 
Mais uma vez, NÃO assiste razão à Recorrente DATACOP em requerer a reforma na 
decisão que classificou / habilitou a Licitante INCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, 
ora Recorrida. 

 
 
4. DOS PEDIDOS 
 
Diante do exposto, requer a Recorrida que seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso 
Administrativo interposto pela licitante DATACOP, sendo refutados todos os argumentos 
apresentados em suas razões recursais, DEVENDO A DECISÃO ORA RECORRIDA SER 
MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE, reconhecendo-se a habilitação da licitante 
INCLOUD, e, por conseguinte, ratificando-se esta como legítima vencedora do certame 
em questão. 
 

Termos em que, 
Pedem deferimento. 

 
Jundiaí, 08 de maio de 2020. 

 
 
 

INCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 
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