
Relatório de resultado de cotação eletrônica

Cotação eletrônica: 1501122 000082/2020

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 serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevador e plataforma
elevatória, sem substituição de peças, para atender ao NRPMSO Juiz de Fora

Concluído

-

-

1501.04.122.095.4385.0001.339039.21.0.10.1

Dotações orçamentárias:

Data da abertura:

Data de fechamento:

Hora de abertura:

Hora de fechamento:

15/12/2020 17:00:00

16/12/2020 16:00:00

Itens por lote

Número do lote: Situação:1 Homologado

Regra de participação: Aberto a todos

Descritivo da justificativa:

Justificativa para mudança na regra de participação:

Não acudiram interessados à licitação anterior realizada com a regra de participação exclusiva de ME/EPP.
Conforme Decreto nº 47437/2018, art. 14, II, § 1º, II, b
O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de
pequeno porte que não for vantajoso para a administração ou representar
prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado, justificadamente;
Para efeito do disposto no inciso II do caput, considera-se não vantajoso para a
administração, entre outros casos:
b) resultou em licitação deserta ou sem licitante vencedor.

Item de material ou serviço: 000043346

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA  ELEVATORIA

Demais informações necessárias para Contratação:

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

Informações sobre o serviço: fernanda.clark@planejamento.mg.gov.br

A prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador deverá ocorrer mensalmente
no prédio onde se localiza o NRPMSO Juiz de Fora, situado à avenida Getúlio Vargas, n° 455, bairro
Centro, Juiz de Fora/MG, CEP 36010.110 por um período de 12 meses, mediante contrato.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

Para o Lote 1 - Único: Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica da Licitante para prestação
dos serviços ofertados, atendendo ao quantitativo mínimo de 4 (quatro) meses, 33,33 % ( trinta e três
inteiros e trinta e três centésimos).
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Para atendimento do quantitativo indicado acima, é admitido o somatório de atestados, desde que
compatíveis com as características do objeto.

Apresentação do CREA habilitando a empresa para a prestação do serviço, objeto deste Termo de
Referência e compatíveis com as características do objeto .

A CONTRATADA deverá elaborar cronograma de inspeção de todos os trabalhos de manutenção
preventiva e dos ajustes mensais necessários, a ser entregue em até 3 (três) dias úteis após a assinatura
do contrato, contendo detalhamento do serviço e dos produtos a serem utilizados, indicando os
respectivos locais para a execução.

Situação de compra: Deserto

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 0,0000

Marca: - Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 ANO 1,0000 Não Juiz de ForaMANUTENCAO
EM

ELEVADORES,
ESCADAS E

RAMPAS
ROLANTES

Av. Getúlio
Vargas, n° 455,

5° andar - Centro
-Juiz de Fora/MG

Fornecedores participantes por lote

Número do lote: Situação:

Regra de participação:

1 Homologado

0Número de fornecedores participantes:

Aberto a todos

Nome Data de homologação Lotes

M1127166 - MARIANA MARCIA
CUSTODIO

M1127166 - MARIANA MARCIA
CUSTODIO
116/12/2020

Responsável pela homologação e adjudicação
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