
Relatório de resultado de cotação eletrônica

Cotação eletrônica: 1501122 000044/2020

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 bens de consumo (peças mini trator),  objetivando a necessidade de
recuperação, preservação e conservação dos Jardins da Cidade Administrativa.

Concluído

-

-

1501.04.122.161.4482.0001.339030.24.0.10.1

Dotações orçamentárias:

Data da abertura:

Data de fechamento:

Hora de abertura:

Hora de fechamento:

15/09/2020 10:00:00

18/09/2020 13:00:00

Itens por lote

Número do lote: Situação:1 Homologado

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Item de material ou serviço: 001765256

FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR EXCETO AERO/AUTOMOTIVO - EQUIPAMENTO: MINI TRATOR
CORTADOR DE GRAMA; MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: HUSQVARNA LTH 1738; REFERENCIA:
COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO;

Demais informações necessárias para Contratação:

Gentileza solicitar Termo de Referência através do e-mail almoxarifado@planejamento.mg.gov.br no
horário de 8h às 13h. As solicitações feitas fora desse horário serão atendidas no dia seguinte pela
manhã.

Em caso de dúvidas sobre os produtos, gentileza fazer contato com Petterson pelo e-mail
petterson.salles@planejamento.mg.gov.br

Os materiais deverão seguir as especificações contidas no código de material que caracteriza o objeto,
constante no Catálogo de Materiais na coluna Descrição do item CATMAS.

Os materiais devem ser compatíveis com o  Mini Trator Cortador de Gramas HUSQUARNA LTH 1738.

Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, devido à baixa complexidade do
objeto a ser adquirido, considerando que as empresas que atuam no mercado têm condições de fornecer
os serviços de forma independente.

Deverá ser apresentado produtos que cumpram as normas vigentes.

A entrega deverá ser feita até 30 (trinta) dias, entrega única, contados do dia seguinte ao recebimento da
Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Coordenadoria Especial da Cidade
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Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, Bairro Serra Verde, nº 4001 - 3º
andar - Belo Horizonte/MG - CEP: 31630- 901, no horário de 09:00 às 17:00hs, previamente agendado

O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão-de-obra
necessária.

Das Garantias: Garantia de praxe do fabricante, garantindo sua integridade, 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.

Das obrigações da Contratada: Fornecer os produtos nas quantidades, prazos e condições pactuadas, de
acordo com as exigências constantes neste documento.
Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE para ateste e pagamento.
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$): 52,0000

Marca: supreme Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 3,0000 Não Belo HorizonteMAQUINAS,
EQUIPAMENTO

S  E
COMPONENTE

S  PARA
MINERACAO,

ESCAVACAO E
CONSERVACA

O DE
ESTRADAS

SEPLAG/CECA
D - Rod. Papa
João Paulo II,

B:Serra
Verde, nº 4001 -

3º andar -
BH/MG - CEP:

31630-901 

Item de material ou serviço: 001765280

VELA DE IGNICAO PARA EQUIPAMENTO AGRICOLA - EQUIPAMENTO: MINI TRATOR;
MARCA/MODELO: HUSQVARNA LTH 1738; REFERENCIA: COMPATIVEL COM O EQUIPAMENO;

Demais informações necessárias para Contratação:

Gentileza solicitar Termo de Referência através do e-mail almoxarifado@planejamento.mg.gov.br no
horário de 8h às 13h. As solicitações feitas fora desse horário serão atendidas no dia seguinte pela
manhã.

Em caso de dúvidas sobre os produtos, gentileza fazer contato com Petterson pelo e-mail
petterson.salles@planejamento.mg.gov.br

Os materiais deverão seguir as especificações contidas no código de material que caracteriza o objeto,
constante no Catálogo de Materiais na coluna Descrição do item CATMAS.

Os materiais devem ser compatíveis com o  Mini Trator Cortador de Gramas HUSQUARNA LTH 1738.

Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, devido à baixa complexidade do
objeto a ser adquirido, considerando que as empresas que atuam no mercado têm condições de fornecer
os serviços de forma independente.

Deverá ser apresentado produtos que cumpram as normas vigentes.

A entrega deverá ser feita até 30 (trinta) dias, entrega única, contados do dia seguinte ao recebimento da
Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.
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Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Coordenadoria Especial da Cidade
Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, Bairro Serra Verde, nº 4001 - 3º
andar - Belo Horizonte/MG - CEP: 31630- 901, no horário de 09:00 às 17:00hs, previamente agendado

O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão-de-obra
necessária.

Das Garantias: Garantia de praxe do fabricante, garantindo sua integridade, 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.

Das obrigações da Contratada: Fornecer os produtos nas quantidades, prazos e condições pactuadas, de
acordo com as exigências constantes neste documento.
Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE para ateste e pagamento.
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$): 29,0000

Marca: supreme Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 1,0000 Não Belo HorizonteTRATORES,
EQUIPAMENTO

S,
COMPONENTE

S E
ACESSORIOS
AGRICOLAS

SEPLAG/CECA
D - Rod. Papa
João Paulo II,

B:Serra
Verde, nº 4001 -

3º andar -
BH/MG - CEP:

31630-901 

Item de material ou serviço: 001765248

ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL EXCETO AERO/AUTOMOT - EQUIPAMENTO: MINI TRATOR
CORTADOR DE GRAMA; MARCA/MODELO: HUSQVARNA LTH 1738;

Demais informações necessárias para Contratação:

Gentileza solicitar Termo de Referência através do e-mail almoxarifado@planejamento.mg.gov.br no
horário de 8h às 13h. As solicitações feitas fora desse horário serão atendidas no dia seguinte pela
manhã.

Em caso de dúvidas sobre os produtos, gentileza fazer contato com Petterson pelo e-mail
petterson.salles@planejamento.mg.gov.br

Os materiais deverão seguir as especificações contidas no código de material que caracteriza o objeto,
constante no Catálogo de Materiais na coluna Descrição do item CATMAS.

Os materiais devem ser compatíveis com o  Mini Trator Cortador de Gramas HUSQUARNA LTH 1738.

Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, devido à baixa complexidade do
objeto a ser adquirido, considerando que as empresas que atuam no mercado têm condições de fornecer
os serviços de forma independente.

Deverá ser apresentado produtos que cumpram as normas vigentes.

A entrega deverá ser feita até 30 (trinta) dias, entrega única, contados do dia seguinte ao recebimento da
Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.
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Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Coordenadoria Especial da Cidade
Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, Bairro Serra Verde, nº 4001 - 3º
andar - Belo Horizonte/MG - CEP: 31630- 901, no horário de 09:00 às 17:00hs, previamente agendado

O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão-de-obra
necessária.

Das Garantias: Garantia de praxe do fabricante, garantindo sua integridade, 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.

Das obrigações da Contratada: Fornecer os produtos nas quantidades, prazos e condições pactuadas, de
acordo com as exigências constantes neste documento.
Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE para ateste e pagamento.
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$): 70,0000

Marca: supreme Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 1,0000 Não Belo HorizonteMAQUINAS,
EQUIPAMENTO

S  E
COMPONENTE

S  PARA
MINERACAO,

ESCAVACAO E
CONSERVACA

O DE
ESTRADAS

SEPLAG/CECA
D - Rod. Papa
João Paulo II,

B:Serra
Verde, nº 4001 -

3º andar -
BH/MG - CEP:

31630-901 

Item de material ou serviço: 001772953

ROLAMENTO - TIPO: DE ESFERAS; NUMERO/TAMANHO: 6203 DDU; MATERIA-PRIMA: ACO;

Demais informações necessárias para Contratação:

Gentileza solicitar Termo de Referência através do e-mail almoxarifado@planejamento.mg.gov.br no
horário de 8h às 13h. As solicitações feitas fora desse horário serão atendidas no dia seguinte pela
manhã.

Em caso de dúvidas sobre os produtos, gentileza fazer contato com Petterson pelo e-mail
petterson.salles@planejamento.mg.gov.br

Os materiais deverão seguir as especificações contidas no código de material que caracteriza o objeto,
constante no Catálogo de Materiais na coluna Descrição do item CATMAS.

Os materiais devem ser compatíveis com o  Mini Trator Cortador de Gramas HUSQUARNA LTH 1738.

Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, devido à baixa complexidade do
objeto a ser adquirido, considerando que as empresas que atuam no mercado têm condições de fornecer
os serviços de forma independente.

Deverá ser apresentado produtos que cumpram as normas vigentes.

A entrega deverá ser feita até 30 (trinta) dias, entrega única, contados do dia seguinte ao recebimento da
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Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Coordenadoria Especial da Cidade
Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, Bairro Serra Verde, nº 4001 - 3º
andar - Belo Horizonte/MG - CEP: 31630- 901, no horário de 09:00 às 17:00hs, previamente agendado

O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão-de-obra
necessária.

Das Garantias: Garantia de praxe do fabricante, garantindo sua integridade, 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.

Das obrigações da Contratada: Fornecer os produtos nas quantidades, prazos e condições pactuadas, de
acordo com as exigências constantes neste documento.
Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE para ateste e pagamento.
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$): 13,0000

Marca: supreme Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 2,0000 Não Belo HorizonteROLAMENTOS,
MANCAIS E

COMPONENTE
S

SEPLAG/CECA
D - Rod. Papa
João Paulo II,

B:Serra
Verde, nº 4001 -

3º andar -
BH/MG - CEP:

31630-901 

Item de material ou serviço: 000149179

ROLAMENTO - TIPO: DE ESFERA; NUMERO/TAMANHO: NR. 6204; MATERIA-PRIMA: ACO;

Demais informações necessárias para Contratação:

Gentileza solicitar Termo de Referência através do e-mail almoxarifado@planejamento.mg.gov.br no
horário de 8h às 13h. As solicitações feitas fora desse horário serão atendidas no dia seguinte pela
manhã.

Em caso de dúvidas sobre os produtos, gentileza fazer contato com Petterson pelo e-mail
petterson.salles@planejamento.mg.gov.br

Os materiais deverão seguir as especificações contidas no código de material que caracteriza o objeto,
constante no Catálogo de Materiais na coluna Descrição do item CATMAS.

Os materiais devem ser compatíveis com o  Mini Trator Cortador de Gramas HUSQUARNA LTH 1738.

Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, devido à baixa complexidade do
objeto a ser adquirido, considerando que as empresas que atuam no mercado têm condições de fornecer
os serviços de forma independente.

Deverá ser apresentado produtos que cumpram as normas vigentes.

A entrega deverá ser feita até 30 (trinta) dias, entrega única, contados do dia seguinte ao recebimento da
Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.
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Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Coordenadoria Especial da Cidade
Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, Bairro Serra Verde, nº 4001 - 3º
andar - Belo Horizonte/MG - CEP: 31630- 901, no horário de 09:00 às 17:00hs, previamente agendado

O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão-de-obra
necessária.

Das Garantias: Garantia de praxe do fabricante, garantindo sua integridade, 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.

Das obrigações da Contratada: Fornecer os produtos nas quantidades, prazos e condições pactuadas, de
acordo com as exigências constantes neste documento.
Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE para ateste e pagamento.
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$): 21,0000

Marca: supreme Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 2,0000 Não Belo HorizonteROLAMENTOS,
MANCAIS E

COMPONENTE
S

SEPLAG/CECA
D - Rod. Papa
João Paulo II,

B:Serra
Verde, nº 4001 -

3º andar -
BH/MG - CEP:

31630-901 

Item de material ou serviço: 001765299

PARAFUSO PARA TRATOR DE RODAS/PNEUS - TIPO: PARAFUSO DA LAMINA DE CORTE;
MARCA/MODELO: PARA TRATOR MINI  TRATOR - HUSQVARNA LTH 1738; REFERENCIA: CODIGO:
COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO;

Demais informações necessárias para Contratação:

Gentileza solicitar Termo de Referência através do e-mail almoxarifado@planejamento.mg.gov.br no
horário de 8h às 13h. As solicitações feitas fora desse horário serão atendidas no dia seguinte pela
manhã.

Em caso de dúvidas sobre os produtos, gentileza fazer contato com Petterson pelo e-mail
petterson.salles@planejamento.mg.gov.br

Os materiais deverão seguir as especificações contidas no código de material que caracteriza o objeto,
constante no Catálogo de Materiais na coluna Descrição do item CATMAS.

Os materiais devem ser compatíveis com o  Mini Trator Cortador de Gramas HUSQUARNA LTH 1738.

Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, devido à baixa complexidade do
objeto a ser adquirido, considerando que as empresas que atuam no mercado têm condições de fornecer
os serviços de forma independente.

Deverá ser apresentado produtos que cumpram as normas vigentes.

A entrega deverá ser feita até 30 (trinta) dias, entrega única, contados do dia seguinte ao recebimento da
Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.
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Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Coordenadoria Especial da Cidade
Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, Bairro Serra Verde, nº 4001 - 3º
andar - Belo Horizonte/MG - CEP: 31630- 901, no horário de 09:00 às 17:00hs, previamente agendado

O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão-de-obra
necessária.

Das Garantias: Garantia de praxe do fabricante, garantindo sua integridade, 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.

Das obrigações da Contratada: Fornecer os produtos nas quantidades, prazos e condições pactuadas, de
acordo com as exigências constantes neste documento.
Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE para ateste e pagamento.
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$): 10,0000

Marca: supreme Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 2,0000 Não Belo HorizonteTRATORES,
EQUIPAMENTO

S,
COMPONENTE

S E
ACESSORIOS
AGRICOLAS

SEPLAG/CECA
D - Rod. Papa
João Paulo II,

B:Serra
Verde, nº 4001 -

3º andar -
BH/MG - CEP:

31630-901 

Item de material ou serviço: 001765264

FILTRO PURIFICADOR DE AR, EXCETO AERO/AUTO - EQUIPAMENTO: MINI TRATOR CORTADOR
DE GRAMA; MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: HUSQVARNA LTH 1738; REFERENCIA:
COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO;

Demais informações necessárias para Contratação:

Gentileza solicitar Termo de Referência através do e-mail almoxarifado@planejamento.mg.gov.br no
horário de 8h às 13h. As solicitações feitas fora desse horário serão atendidas no dia seguinte pela
manhã.

Em caso de dúvidas sobre os produtos, gentileza fazer contato com Petterson pelo e-mail
petterson.salles@planejamento.mg.gov.br

Os materiais deverão seguir as especificações contidas no código de material que caracteriza o objeto,
constante no Catálogo de Materiais na coluna Descrição do item CATMAS.

Os materiais devem ser compatíveis com o  Mini Trator Cortador de Gramas HUSQUARNA LTH 1738.

Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, devido à baixa complexidade do
objeto a ser adquirido, considerando que as empresas que atuam no mercado têm condições de fornecer
os serviços de forma independente.

Deverá ser apresentado produtos que cumpram as normas vigentes.

A entrega deverá ser feita até 30 (trinta) dias, entrega única, contados do dia seguinte ao recebimento da
Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.
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Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Coordenadoria Especial da Cidade
Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, Bairro Serra Verde, nº 4001 - 3º
andar - Belo Horizonte/MG - CEP: 31630- 901, no horário de 09:00 às 17:00hs, previamente agendado

O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão-de-obra
necessária.

Das Garantias: Garantia de praxe do fabricante, garantindo sua integridade, 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.

Das obrigações da Contratada: Fornecer os produtos nas quantidades, prazos e condições pactuadas, de
acordo com as exigências constantes neste documento.
Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE para ateste e pagamento.
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$): 50,0000

Marca: supreme Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 1,0000 Não Belo HorizonteMAQUINAS,
EQUIPAMENTO

S  E
COMPONENTE

S  PARA
MINERACAO,

ESCAVACAO E
CONSERVACA

O DE
ESTRADAS

SEPLAG/CECA
D - Rod. Papa
João Paulo II,

B:Serra
Verde, nº 4001 -

3º andar -
BH/MG - CEP:

31630-901 

Item de material ou serviço: 001750089

LAMINA PARA TRATOR DE RODAS/PNEUS - IDENTIFICACAO: LAMINA DE CORTAR;
MARCA/MODELO TRATOR: MINI TRATOR CORTADOR DE GRAMA LTH1738; REFERENCIA: LT
131/151/1597 - P12597;

Demais informações necessárias para Contratação:

Gentileza solicitar Termo de Referência através do e-mail almoxarifado@planejamento.mg.gov.br no
horário de 8h às 13h. As solicitações feitas fora desse horário serão atendidas no dia seguinte pela
manhã.

Em caso de dúvidas sobre os produtos, gentileza fazer contato com Petterson pelo e-mail
petterson.salles@planejamento.mg.gov.br

Os materiais deverão seguir as especificações contidas no código de material que caracteriza o objeto,
constante no Catálogo de Materiais na coluna Descrição do item CATMAS.

Os materiais devem ser compatíveis com o  Mini Trator Cortador de Gramas HUSQUARNA LTH 1738.

Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, devido à baixa complexidade do
objeto a ser adquirido, considerando que as empresas que atuam no mercado têm condições de fornecer
os serviços de forma independente.
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Deverá ser apresentado produtos que cumpram as normas vigentes.

A entrega deverá ser feita até 30 (trinta) dias, entrega única, contados do dia seguinte ao recebimento da
Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Coordenadoria Especial da Cidade
Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, Bairro Serra Verde, nº 4001 - 3º
andar - Belo Horizonte/MG - CEP: 31630- 901, no horário de 09:00 às 17:00hs, previamente agendado

O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão-de-obra
necessária.

Das Garantias: Garantia de praxe do fabricante, garantindo sua integridade, 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.

Das obrigações da Contratada: Fornecer os produtos nas quantidades, prazos e condições pactuadas, de
acordo com as exigências constantes neste documento.
Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE para ateste e pagamento.
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$): 100,0000

Marca: supreme Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

UNIDADE 2,0000 Não Belo HorizonteTRATORES,
EQUIPAMENTO

S,
COMPONENTE

S E
ACESSORIOS
AGRICOLAS

SEPLAG/CECA
D - Rod. Papa
João Paulo II,

B:Serra
Verde, nº 4001 -

3º andar -
BH/MG - CEP:

31630-901 

Item de material ou serviço: 001765302

CABO PARA TRATOR DE RODAS/PNEUS - IDENTIFICACAO: CABO DE EMBREAGEM;
EQUIPAMENTO: MINI TRATOR CORTADOR DE GRAMA; MARCA/MODELO: HUSQVARNA LTH 1738;

Demais informações necessárias para Contratação:

Gentileza solicitar Termo de Referência através do e-mail almoxarifado@planejamento.mg.gov.br no
horário de 8h às 13h. As solicitações feitas fora desse horário serão atendidas no dia seguinte pela
manhã.

Em caso de dúvidas sobre os produtos, gentileza fazer contato com Petterson pelo e-mail
petterson.salles@planejamento.mg.gov.br

Os materiais deverão seguir as especificações contidas no código de material que caracteriza o objeto,
constante no Catálogo de Materiais na coluna Descrição do item CATMAS.

Os materiais devem ser compatíveis com o  Mini Trator Cortador de Gramas HUSQUARNA LTH 1738.

Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, devido à baixa complexidade do
objeto a ser adquirido, considerando que as empresas que atuam no mercado têm condições de fornecer
os serviços de forma independente.

Deverá ser apresentado produtos que cumpram as normas vigentes.
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A entrega deverá ser feita até 30 (trinta) dias, entrega única, contados do dia seguinte ao recebimento da
Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Coordenadoria Especial da Cidade
Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, Bairro Serra Verde, nº 4001 - 3º
andar - Belo Horizonte/MG - CEP: 31630- 901, no horário de 09:00 às 17:00hs, previamente agendado

O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão-de-obra
necessária.

Das Garantias: Garantia de praxe do fabricante, garantindo sua integridade, 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.

Das obrigações da Contratada: Fornecer os produtos nas quantidades, prazos e condições pactuadas, de
acordo com as exigências constantes neste documento.
Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE para ateste e pagamento.
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$): 175,0000

Marca: supreme Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

UNIDADE 1,0000 Não Belo HorizonteTRATORES,
EQUIPAMENTO

S,
COMPONENTE

S E
ACESSORIOS
AGRICOLAS

SEPLAG/CECA
D - Rod. Papa
João Paulo II,

B:Serra
Verde, nº 4001 -

3º andar -
BH/MG - CEP:

31630-901 

Fornecedores participantes por lote

Número do lote: Situação:

Regra de participação:

1 Homologado

1Número 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

* 30.969.511/0001-87 CRB
COMERCIO DE

INSUMOS
AGRICOLAS

LTDA

768,00 18/09/2020
12:59:56:205

Classificado -

* Fornecedor vencedor
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Nome Data de homologação Lotes

M1127166 - MARIANA MARCIA
CUSTODIO

M1127166 - MARIANA MARCIA
CUSTODIO
130/09/2020

Responsável pela homologação e adjudicação
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