
Relatório de resultado de cotação eletrônica

Cotação eletrônica: 1501122 000049/2020

Unidade de compra: 1501122 - UCMPCS.

Órgão / Entidade:

Objeto de licitação:

Fase:

Garantia mínima:

Prazo de entrega / execução:

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Prestação de serv. de confecção e instalação de barreiras de proteção em acrílico para
recepções da Cidade Administrativa, conf especificações, exigências e quant
estabelecidas no Termo de Referência.

Concluído

-

-

1501.04.122.161.4480.0001.339039.04.0.10.1

1501.04.122.161.4480.0001.339039.99.0.10.1

Dotações orçamentárias:

Data da abertura:

Data de fechamento:

Hora de abertura:

Hora de fechamento:

21/09/2020 08:00:00

25/09/2020 13:00:00

Itens por lote

Número do lote: Situação:1 Homologado

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Item de material ou serviço: 000006297

SERVICOS DE CONFECCAO DE PECAS E ACESSORIOS DE ACRILICO EM GERAL.

Demais informações necessárias para Contratação:

Solicitar Termo de Referência entre 8h e 13h pelo e-mail almoxarifado@planejamento.mg.gov.br    As
solicitações feitas fora desse horário, serão atendidas no dia seguinte pela manhã.

Em caso de dúvidas com relação ao serviço/produto, gentileza fazer contato com João Paulo pelo e-mail
joao.fonseca@planejamento.mg.gov.br

As empresas interessadas poderão realizar visita técnica para melhor conhecimento das condições de
execução do objeto. A visita será realizada nas seguintes condições:  (SERVIDORES ESTÃO EM HOME
O F F I C E )  A g e n d a r  c o m ,  n o  m í n i m o ,  2 4 h  d e  a n t e c e d ê n c i a  p e l o  e - m a i l
j o a o . f o n s e c a @ p l a n e j a m e n t o . m g . g o v . b r

Prestação do serviço de confecção de barreiras protetoras de acrílico para serem instaladas nos guichês
de atendimentos das recepções e protocolo central da Cidade Administrativa.

Ao todo serão adquiridos 34 (trinta e quatro) barreiras protetoras para atendimento, tendo como matéria-
prima acrílico liso, transparente com a espessura mínima de 3 (três) milímetros, com adesivo de vinil com
o texto "Atendimento" e faixa na lateral na cor branca, com vão para passagem de documentos, divididas
em sete modelos para adequada instalação nos diferentes mobiliários de balcões de atendimentos
existentes no complexo da Cidade Administrativa.

Medidas e quantidade de peças por medida, disponíveis no Termo de Referência.
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A posição das aberturas deverão ser aprovadas previamente.

As barreiras deverão ser confeccionadas nas especificações contidas no TR e devem ser instaladas nos
locais indicados, todos nos prédios que compõem o complexo da Cidade Administrativa.

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.

Para o Lote único: Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica da Licitante para fornecimento
dos itens ofertados, atendendo ao quantitativo mínimo de 3 barreiras de proteção.

Para atendimento do quantitativo indicado, é admitido o somatório de atestados, desde que compatíveis
com as características do objeto da licitação.

A CONTRATADA deverá elaborar cronograma, a ser entregue em até 5 dias úteis após a assinatura do
contrato contendo detalhamento do serviço e produtos a serem utilizados, indicando os respectivos locais
para a execução.

Os serviços serão prestados no seguinte endereço: prédios da Cidade Administrativa Presidente
Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, 3777 Serra Verde, Belo Horizonte, no horário de 08:00 às
18:00 horas.

O recebimento/aprovação dos serviços pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão não exclui a
responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade dos serviços ou disparidades
com as especificações estabelecidas, verificadas posteriormente, garantindo-se a Administração as
faculdades previstas no art. 18 da Lei n.º 8.078/90.

Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado vencedor será
convocado para firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, de acordo com os
art. 62, da Lei 8.666/93 e art. 4º, XXI, da Lei 10.520/2002.

Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o agente
fiscalizador dará ciência à CONTRATADA, por escrito, para adoção das providências necessárias para
sanar as falhas apontadas.

O Contratante 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 da CONTRATADA.

DAS GARANTIAS: Garantia legal estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) de (30 dias
- serviços não-duráveis) ;(90 dias - serviços duráveis) a partir da data de recebimento do produto,sem
prejuízo de outra garantia complementar fornecida pelo licitante/fabricante em sua proposta comercial.

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 10845,0000

Marca: - Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 1,0000 Não Belo HorizonteSERVICOS DE
CONFECCAO

DE ARTEFATOS
DE ACRILICO

Cidade
Administrativa

Presidente
Tancredo Neves
- Rodovia Papa
João Paulo II,
Serra Verde

Fornecedores participantes por lote
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Número do lote: Situação:

Regra de participação:

1 Homologado

7Número 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

* 18.152.404/0001-66 MAQNETE
COMERCIO E

SERVICOS
EIRELI -ME

10.845,00 25/09/2020
12:59:54:913

Classificado -

19.477.777/0001-70 SERRALHERIA
VASCONCELOS

LTDA -ME

11.998,00 25/09/2020
12:59:53:525

Classificado -

24.994.154/0001-04 VIDRACARIA
MINAS GERAIS

LTDA -EPP

13.500,00 25/09/2020
12:59:52:666

Classificado -

17.501.123/0001-09 ACRILADES
PLACAS LTDA -

ME

13.550,00 25/09/2020
12:30:45:325

Classificado -

31.095.478/0001-76 J&V
COMUNICACAO

EIRELI

13.559,00 21/09/2020
19:00:21:993

Classificado -

11.005.178/0001-41 GATECH -
INDUSTRIA E

COMERCIO DE
EQUIPAMENTO

S EIRELI

13.560,00 18/09/2020
13:41:25:558

Classificado -

42.941.690/0001-23 BR DISPLAYS E
PLACAS EIRELI

15.390,00 25/09/2020
10:45:11:420

Classificado -

* Fornecedor vencedor

Nome Data de homologação Lotes

M1127166 - MARIANA MARCIA
CUSTODIO

M1127166 - MARIANA MARCIA
CUSTODIO
105/10/2020

Responsável pela homologação e adjudicação
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