
Relatório de resultado de cotação eletrônica

Cotação eletrônica: 1501122 000009/2020

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 inseticida para combate a insetos nos equipamentos e árvores dos
estacionamentos e nos pontos de ônibus da Cidade Administrativa, de forma parcelada.

Concluído

-

-

1501.04.122.161.4482.0001.339030.13.0.10.1

Dotações orçamentárias:

Data da abertura:

Data de fechamento:

Hora de abertura:

Hora de fechamento:

16/04/2020 13:00:00

22/04/2020 10:00:00

Itens por lote

Número do lote: Situação:1 Homologado

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Item de material ou serviço: 001742310

INSETICIDA - CATEGORIA AGRONOMICA: INSETICIDA/FORMICIDA/CUPINICIDA; INGREDIENTE
ATIVO: FIPRONIL; CONCENTRACAO: 0,08% P/P; FORMULACAO: LIQUIDO; DESTINACAO (1): .;
DESTINACAO (2): .; DESTINACAO (3): .; DESTINACAO (4): .; DESTINACAO (5): .; DESTINACAO (6): .;

Demais informações necessárias para Contratação:

Informações : ana.mendonca@planejamento.mg.gov.br
Solicitação de TR: andrea.sa@planejamento.mg.gov.br
A composição do inseticida deverá ser de Fipronil 0,08% p/p.
Os frascos deverão estar lacrados, ter registro no Ministério da Saúde e ter validade de no mínimo 12
meses no ato da entrega.
Serão solicitados prospectos, folders, fichas técnicas ou outro documento que comprove que o produto
ofertado atende as especificações deste Termo de Referência.
O FORNECEDOR classificado com a melhor proposta terá o prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, após a
sessão de lances e depois da solicitação da Administração, para apresentação do documento solicitado.
A apresentação dos referidos prospectos é condição obrigatória para adjudicação do certame, que
ocorrerá mediante aprovação por escrito do solicitante no prazo de 2 (dois) dias úteis.
O não cumprimento do prazo  acarretará na desclassificação instantânea do FORNECEDOR.
A apresentação dos prospectos não dispensa em hipótese alguma a recepção técnica que ocorrerá
mediante a entrega dos materiais.
Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.001, Prédio
Gerais, 3º Andar, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP: 31.630-901, no horário de 10hs ás 16hs.
A entrega deverá ser previamente agendada junto à servidora Ana Carolina de Mendonça por meio do
telefone 3915-9116.
Os produtos serão recebidos definitivamente, por meio de recibo, após a verificação da qualidade e
quantidade do material entregue .
O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão-de-obra
necessária.
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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.
O contrato a ser firmado entre as partes terá vigência de12(doze) meses, a partir da publicação de seu
extrato no Órgão Oficial de Imprensa do Estado de Minas Gerais.
Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das
propostas.

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 56,8000

Marca: formilix Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

FRASCO 500,00
MILILITRO

120,0000 Não Belo HorizonteEQUIPAMENTO
S PARA

CONTROLE DE
PRAGAS E

COMPONENTE
S

Cidade
Administrativa

Presidente
Tancredo de

Almeida Neves

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

* 30.969.511/0001-87 CRB
COMERCIO DE

INSUMOS
AGRICOLAS

LTDA

6.816,00 22/04/2020
09:59:58:395

Classificado -

08.195.271/0001-51 FOCOS
COMERCIAL

LTDA

48.000,00 20/04/2020
15:12:28:55

Classificado -

* Fornecedor vencedor

Nome Data de homologação Lotes

M1127166 - MARIANA MARCIA
CUSTODIO

M1127166 - MARIANA MARCIA
CUSTODIO
123/04/2020

Responsável pela homologação e adjudicação
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