
Relatório de resultado de cotação eletrônica

Cotação eletrônica: 1501122 000075/2020

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 85 webcam, sob a forma de entrega integral, conforme especificações,
exigências e quantidades estabelecidas no termo de referência.

Concluído

-

-

1501.04.122.095.4385.0001.449052.07.0.10.1

Dotações orçamentárias:

Data da abertura:

Data de fechamento:

Hora de abertura:

Hora de fechamento:

25/11/2020 16:00:00

27/11/2020 11:00:00

Itens por lote

Número do lote: Situação:1 Homologado

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Item de material ou serviço: 001518720

WEBCAM - CONEXAO: USB 2.0; IMAGEM: COLORIDA; LENTES: DE VIDRO, COM FOCO
AUTOMATICO DE 6" A INFINITO; CAPTURA IMAGEM ESTATICA: ATE 5 MEGAPIXELS; CAPTURA
VIDEO: ATE 30 FPS E RESOLUCAO DE ATE 1280 X 720; CAPTURA VIDEO AO VIVO(1):
RESOLUCAO 720P, 30 FPS;

Demais informações necessárias para Contratação:

É necessário solicitar TR pelo email: andrea.sa@planejamento.mg.gov.br

Informações sobre o produto:
claudia.coelho@planejamento.mg.gov.br

Os objetos deverão ser novos (sem uso) e entregues em suas embalagens e lacrado
Não será aceito o fornecimento de cabo extensor, devido a possíveis desconexões ou perda da qualidade
das imagens.
Toda a documentação necessária a sua adequada utilização deverá ser fornecida (tais como manual de
utilização em portugues e configuração) ou o acesso ao site do fabricante para execução do download
das mesmas
Deverá ser disponibilizado para Download no site do fabricante, os drives adequados para o sistema
operacional Windows 7 e 10

Deve possuir no mínimo 01 (um) ano de garantia
Os produtos devem possuir garantia integral mínima de 01 (um) ano a partir da data de recebimento na
SEPLAG/SCPMSO e devendo ser observada a garantia legal estabelecida pelo Código de Defesa do
Consumidor (CDC) a partir da data de recebimento do produto, sem prejuízo de outra garantia
complementar fornecida pelo licitante/fabricante em sua proposta comercial.

A assistência técnica dos equipamentos será de responsabilidade da contratada e será prestada por
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empresa autorizada pelo fabricante ou sua representante legal no Brasil.

As amostras deverão ser entregues  na Rua da Bahia, nº 1148, 3º andar, sala 316, em Belo
Horizonte/MG, durante o horário comercial, sob pena de desclassificação.
As amostras aprovadas não poderão ser descontadas do total do material adquirido.
Será desclassificada a proposta do licitante que tiver amostra rejeitada ou não a entregar no prazo
estabelecido.
Serão aprovadas as amostras que atenderem totalmente às especificações técnicas e características
gerais e mandatórias do objeto do TR.

O contratado deverá assumir inteira responsabilidade pela entrega dos materiais, responsabilizando-se
pelo transporte, acondicionamento e descarregamento dos materiais.

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 362,0000

Marca: Chip SCE Modelo: FullHD

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 85,0000 Sim Belo HorizonteEQUIPAMENTO
S,

SUPRIMENTOS,
COMPONENTE

S,
ACESSORIOS E
PERIFERICOS

PARA
INFORMATICA

Rua da Bahia,
1148 3o andar,

ed. Maletta -
BH/MG

Fornecedores participantes por lote

Número do lote: Situação:

Regra de participação:

1 Homologado

2Número 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
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19.814.481/0001-05 SILK BRINDES
COMUNICACAO

VISUAL,
PUBLICIDADE,
PROPAGANDA

E
TELECOMUNIC
ACOES LTDA -

ME

22.950,00 27/11/2020
10:59:43:827

Desclassificado A
desclassificação

foi solicitada
pelo

demandante,
pois a amostra
não foi aceita
pela equipe

Biopsicossocial,
pois não atende

quanto a
disponibilização
de assistência
técnica para

cumprir o prazo
de garantia
estando em

desacordo com
os itens 8.1.4,

1.3.3 e 1.3.4 do
Termo de

Referencia, bem
como a falta de

apresentação de
manual em
portugues e
download do

drive do
equipamento.

* 12.281.362/0001-87 ADELIO JOSE
DO

NASCIMENTO
78718570615

30.770,00 27/11/2020
10:37:38:28

Classificado -

* Fornecedor vencedor

Nome Data de homologação Lotes

M1127166 - MARIANA MARCIA
CUSTODIO

M1127166 - MARIANA MARCIA
CUSTODIO
109/12/2020

Responsável pela homologação e adjudicação
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