
Relatório de resultado de cotação eletrônica

Cotação eletrônica: 1501122 000042/2020

Unidade de compra: 1501122 - UCMPCS.

Órgão / Entidade:

Objeto de licitação:

Fase:

Garantia mínima:

Prazo de entrega / execução:

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Aquisição de pilhas e baterias, conforme especificações para atender a SCPMSO:
PILHA ALCALINA TAMANHO AAA (PALITO);  PILHA ALCALINA; TAMANHO: AA
(PEQUENA); BATERIA - TIPO: NAO RECARREGAVEL,
ALCALINA

Concluído

-

-

1501.04.122.095.4385.0001.339030.24.0.10.1

Dotações orçamentárias:

Data da abertura:

Data de fechamento:

Hora de abertura:

Hora de fechamento:

08/09/2020 10:00:00

09/09/2020 13:00:00

Itens por lote

Número do lote: Situação:1 Homologado

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Item de material ou serviço: 000645575

BATERIA - TIPO: NAO-RECARREGAVEL, ALCALINA; TENSAO: 9 VOLTS; AMPERAGEM: 3,5AH;

Demais informações necessárias para Contratação:

Gentileza solicitar o Termo de Referência através do e-mail almoxarifado@planejamento.mg.gov.br no
horário de 8h às 13h. As requisições feitas após as 13h, serão atendidas no dia seguinte pela manhã.

Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua da Bahia, nº 1148, 3º andar, bairro
Centro, Belo Horizonte/MG aos cuidados de Juliana Duretti, tel: (031) 3064-2524.

Os produtos devem ser novos, em boas condições de uso e  bem acondicionadas. Na embalagem deverá
constar a data de fabricação, data de validade, número de lote, nome do fabricante, composição e
identificação do produto, sem sinais de umidade ou avarias. O prazo de validade dos produtos não
deverão ser inferiores a 24 meses a partir da entrega. Os produtos devem ser acondicionados em
embalagem própria, original, conforme a praxe do fabricante,  garantindo sua integridade e rotulado, de
acordo com a legislação em vigor.  Garantia legal estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor
(CDC) de (30 dias - produtos não duráveis);  (90 dias - produtos duráveis) a partir da data de recebimento
do produto, sem prejuízo de outra garantia complementar fornecida pelo licitante/fabricante em sua
proposta comercial.

Os produtos serão recebidos:
Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com
a especificação, oportunidade em que se observarão apenas as informações constantes da fatura, data
de validade do objeto e das embalagens, em confronto com a respectiva nota de empenho;
Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, que
deverá acontecer em até 30 dias úteis, contados a partir do recebimento provisório.
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O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão-de-obra
necessária.

O Órgão reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da contratação, caso o mesmo
afaste-se das especificações do Edital, seus anexos e da proposta do fornecedor.

É obrigação da contrtada Reparar, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte,
os itens em que se verificarem defeitos ou incorreções resultantes da execução do objeto, no prazo
máximo de 72 (setenta e duas) horas.

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 8,3000

Marca: elgin Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 30,0000 Não Belo HorizonteARTIGOS  E
COMPONENTE
S ELETRICOS

E
ELETRONICOS,

ANTENAS,
BATERIAS,
PILHAS E

ACUMULADOR
ES ELETRICOS

SCPMSO - Rua
da Bahia, 1148,

3 andar

Item de material ou serviço: 001253883

PILHA - TIPO: NAO-RECARREGAVEL, ALCALINA; TAMANHO: AA(PEQUENA); TENSAO: 1,5 VOLTS;
AMPERAGEM: CONFORME FABRICANTE; RECARGA: NAO APLICAVEL;

Demais informações necessárias para Contratação:

Gentileza solicitar o Termo de Referência através do e-mail almoxarifado@planejamento.mg.gov.br  no
horário de 8h às 13h. As requisições feitas após as 13h, serão atendidas no dia seguinte pela manhã.

Em caso de dúvidas quanto aos produtos, gentileza entrar em contato com Cláudia pelo e-mail
claudia.coelho@planejamento.mg.gov.br

Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua da Bahia, nº 1148, 3º andar, bairro
Centro, Belo Horizonte/MG aos cuidados de Juliana Duretti, tel: (031) 3064-2524.

Os produtos devem ser novos, em boas condições de uso e  bem acondicionadas. Na embalagem deverá
constar a data de fabricação, data de validade, número de lote, nome do fabricante, composição e
identificação do produto, sem sinais de umidade ou avarias. O prazo de validade dos produtos não
deverão ser inferiores a 24 meses a partir da entrega. Os produtos devem ser acondicionados em
embalagem própria, original, conforme a praxe do fabricante,  garantindo sua integridade e rotulado, de
acordo com a legislação em vigor.  Garantia legal estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor
(CDC) de (30 dias - produtos não duráveis);  (90 dias - produtos duráveis) a partir da data de recebimento
do produto, sem prejuízo de outra garantia complementar fornecida pelo licitante/fabricante em sua
proposta comercial.

Os produtos serão recebidos:
Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com
a especificação, oportunidade em que se observarão apenas as informações constantes da fatura, data
de validade do objeto e das embalagens, em confronto com a respectiva nota de empenho;
Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, que
deverá acontecer em até 30 dias úteis, contados a partir do recebimento provisório.
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O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão-de-obra
necessária.

O Órgão reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da contratação, caso o mesmo
afaste-se das especificações do Edital, seus anexos e da proposta do fornecedor.

É obrigação da contrtada Reparar, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte,
os itens em que se verificarem defeitos ou incorreções resultantes da execução do objeto, no prazo
máximo de 72 (setenta e duas) horas.

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 1,3700

Marca: elgin Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 16,0000 Não Belo HorizonteARTIGOS  E
COMPONENTE
S ELETRICOS

E
ELETRONICOS,

ANTENAS,
BATERIAS,
PILHAS E

ACUMULADOR
ES ELETRICOS

SCPMSO - Rua
da Bahia, 1148,

3 andar

Item de material ou serviço: 001252097

PILHA - TIPO: NAO-RECARREGAVEL; TAMANHO: PILHA ALCALINA TAMANHO AAA (PALITO);
TENSAO: 1,5 VOLT; AMPERAGEM: CONFORME FABRICANTE; RECARGA: NAO APLICAVEL;

Demais informações necessárias para Contratação:

Gentileza solicitar o Termo de Referência através do e-mail almoxarifado@planejamento.mg.gov.br  no
horário de 8h às 13h. As requisições feitas após as 13h, serão atendidas no dia seguinte pela manhã.

Em caso de dúvidas quanto aos produtos, gentileza entrar em contato com Cláudia pelo e-mail
claudia.coelho@planejamento.mg.gov.br

Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua da Bahia, nº 1148, 3º andar, bairro
Centro, Belo Horizonte/MG aos cuidados de Juliana Duretti, tel: (031) 3064-2524.

Os produtos devem ser novos, em boas condições de uso e  bem acondicionadas. Na embalagem deverá
constar a data de fabricação, data de validade, número de lote, nome do fabricante, composição e
identificação do produto, sem sinais de umidade ou avarias. O prazo de validade dos produtos não
deverão ser inferiores a 24 meses a partir da entrega. Os produtos devem ser acondicionados em
embalagem própria, original, conforme a praxe do fabricante,  garantindo sua integridade e rotulado, de
acordo com a legislação em vigor.  Garantia legal estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor
(CDC) de (30 dias - produtos não duráveis);  (90 dias - produtos duráveis) a partir da data de recebimento
do produto, sem prejuízo de outra garantia complementar fornecida pelo licitante/fabricante em sua
proposta comercial.

Os produtos serão recebidos:
Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com
a especificação, oportunidade em que se observarão apenas as informações constantes da fatura, data
de validade do objeto e das embalagens, em confronto com a respectiva nota de empenho;
Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, que
deverá acontecer em até 30 dias úteis, contados a partir do recebimento provisório.
O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão-de-obra
necessária.
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O Órgão reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da contratação, caso o mesmo
afaste-se das especificações do Edital, seus anexos e da proposta do fornecedor.

É obrigação da contrtada Reparar, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte,
os itens em que se verificarem defeitos ou incorreções resultantes da execução do objeto, no prazo
máximo de 72 (setenta e duas) horas.

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 1,3100

Marca: elgin Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 1200,0000 Não Belo HorizonteARTIGOS  E
COMPONENTE
S ELETRICOS

E
ELETRONICOS,

ANTENAS,
BATERIAS,
PILHAS E

ACUMULADOR
ES ELETRICOS

SCPMSO - Rua
da Bahia, 1148,

3 andar

Fornecedores participantes por lote

Número do lote: Situação:

Regra de participação:

1 Homologado

4Número de fornecedores participantes:

Exclusiva para ME/EPP

CNPJ/CPF
Nome do

fornecedor /
empresarial

Melhor lance
para o lote (R$)

Horário do
melhor lance

Situação da
classificação da

proposta

Justificativa
para

desclassificação

* 37.454.651/0001-61 PONTO M
COMERCIO,

CONSTRUCOE
S & SOLUCOES
INTEGRADAS

LTDA

1.842,92 09/09/2020
12:59:45:936

Classificado -

19.561.435/0001-33 AGENES S. DA
SILVA

SUPRIMENTOS
DE

INFORMATICA.
- ME

2.033,04 09/09/2020
12:59:56:119

Classificado -

41.658.519/0001-49 CENTRAL
SUPRIMENTOS

LTDA -ME

2.402,24 09/09/2020
12:59:47:572

Classificado -

24.939.626/0001-26 BR ONLINE
ELETRICA E

CONSTRUCOE
S EIRELI - EPP

5.034,08 08/09/2020
12:29:44:364

Classificado -

* Fornecedor vencedor
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Nome Data de homologação Lotes

M1127166 - MARIANA MARCIA
CUSTODIO

M1127166 - MARIANA MARCIA
CUSTODIO
111/09/2020

Responsável pela homologação e adjudicação
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