
Relatório de resultado de cotação eletrônica

Cotação eletrônica: 1501122 000054/2020

Unidade de compra: 1501122 - UCMPCS.

Órgão / Entidade:

Objeto de licitação:

Fase:

Garantia mínima:

Prazo de entrega / execução:

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

 Prestacao de servicos de manutencao de telhado para o novo prédio da Unidade
Regional de Uberaba com inclusão de material .

Concluído

-

-

1501.04.122.095.4385.0001.339039.22.0.10.1

Dotações orçamentárias:

Data da abertura:

Data de fechamento:

Hora de abertura:

Hora de fechamento:

01/10/2020 09:00:00

08/10/2020 09:00:00

Itens por lote

Número do lote: Situação:1 Homologado

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Item de material ou serviço: 000035556

SERVICO DE MANUTENCAO E ACABAMENTO EM TELHADO, COBERTURA OU TETO

Demais informações necessárias para Contratação:

É necessário solicitar TR pelo e-mail: andrea.sa@planejamento.mg.gov.br

Para informações detalhadas do servico: claudia.coelho@planejamento.mg.gov.br

Prestação de serviços de manutenção de telhado para o novo prédio da Unidade Regional de Uberaba
com inclusão de material em chapa de zinco, chapeamento de telhas, e manta asfáltica em 100 (cem)
metros quadrados e impermeabilização e reforma de calhas e rufos em 17 metros lineares.
Após a conclusão dos serviços de manutenção do telhado, a empresa deverá realizar a limpeza do local
no prazo máximo de 2 dias.

Os serviços serão prestados no seguinte endereço:  Avenida Maria Carmelita Castro Cunha, n.º 235 - Vila
Olímpica, em Uberaba/MG, 38.065-320, no horário de  08 às 18 horas.

As empresas interessadas poderão realizar visita técnica para melhor conhecimento das condições de
execução do objeto.
O representante da empresa que desejar realizar visita técnica deverá agendar dia e horário específico,
até 02 (dois) dias antes da sessão, sendo vedada a visita de mais de um fornecedor no mesmo momento.
Telefone para agendamento: (34) 3312-8530.

As empresas participantes deverão apresentar atestado de capacidade técnica que contenha descrição
de serviços compatíveis com as características do objeto solicitado no que se refere a qualidade dos
materiais utilizados, cumprimento de prazos e presteza na resolução de futuras incorreções.
A proposta comercial deverá conter descrição detalhada do objeto, qualificação do licitante com cnpj,
razão social e contatos,  o prazo de execução dos serviços, incluindo o prazo de limpeza do local, bem
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como os prazos de garantia legal dos serviços e garantias complementares fornecidas pela empresa não
inferiores a 120 dias, o quantitativo de pessoal necessário, o endereço do local de execução,  valores
unitário e total, devendo a empresa declarar que está de acordo e em conformidade com as exigências
deste Termo de Referencia.

A CONTRATADA deverá elaborar cronograma, a ser entregue em até 2 dias úteis ao Coordenador da
Regional de Uberaba após o recebimento da nota de empenho contendo detalhamento das etapas diárias
do serviço e produtos a serem utilizados.
A escolha da metodologia de trabalho e os produtos utilizados deverão ficar a cargo da empresa,
devendo estar em consonância com as determinações Federais, Estaduais e Municipais legais e
normativas vigentes conforme exigido para a prestação do serviço.

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 4850,0000

Marca: - Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 1,0000 Não UberabaOBRAS E
SERVICOS DE
ENGENHARIA

CIVIL

Avenida Maria
Carmelita Castro
Cunha, n.º 235 -
Vila Olímpica,

em Uberaba/MG,
38.065-320

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

* 01.714.784/0001-82 ACP
ENGENHARIA E
CONSTRUCOE

S LTDA

4.850,00 06/10/2020
08:43:35:832

Classificado -

* Fornecedor vencedor

Nome Data de homologação Lotes

M1127166 - MARIANA MARCIA
CUSTODIO

M1127166 - MARIANA MARCIA
CUSTODIO
114/10/2020

Responsável pela homologação e adjudicação

COTEP / SIAD

12/05/2021   08:57

RELATÓRIO DE RESULTADO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA

Página 2 de 2


