
Relatório de resultado de cotação eletrônica

Cotação eletrônica: 1501122 000100/2021

Unidade de compra: 1501122 - UCMPCS.

Órgão / Entidade:

Objeto de licitação:

Fase:

Garantia mínima:

Prazo de entrega / execução:

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Prest. de serviços espec.em desinfecção, desratização e dedetização p/ atender a
SCPMSO da SEPLAG, Ed. Maletta.
39 salas no 3º andar  - 41 salas no 4º andar
Metragem aprox.de cada sala: 30,20 m².

Concluído

-

-

1501.04.122.095.4385.0001.339039.61.0.10.1

Dotações orçamentárias:

Data da abertura:

Data de fechamento:

Hora de abertura:

Hora de fechamento:

20/12/2021 15:00:00

23/12/2021 14:00:00

Itens por lote

Número do lote: Situação:1 Homologado

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Item de material ou serviço: 000006904

SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESINFECCAO,DESRATIZACAO E DEDETIZACAO.

Demais informações necessárias para Contratação:

Para solicitar TR: m274152@ca.mg.gov.br

Para informações sobre o serviço: claudia.coelho@planejamento.mg.gov.br

39 salas no 3º andar da SCPMSO
41 salas no 4º andar da SCPMSO
Metragem aproximada de cada sala: 30,20 m²

Serviços de dedetização e desratização  das dependências do 3º e 4º andares da SCPMSO no Edifício
Maletta, sendo 1 (uma) aplicação única. Os produtos utilizados nas aplicações deverão ser de primeira
qualidade, devidamente registrados dentre aqueles permitidos pelas Portarias nº 321/97 e 09/2000 e suas
atualizações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e apropriados para a
eliminação de insetos e roedores. Devem ser incolores e, após  após 90 (noventa) minutos da aplicação,
tornar-se inodoros.  Não podem causar manchas e têm de ter baixa toxicidade, causando o menor dano
possível à saúde humana.

A licitante deverá comprovar aptidão para executar o serviço por meio da apresentação de atestados de
desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, atendendo ao
quantitativo mínimo de 20% (vinte por cento) da quantidade apresentada neste Termo de Referência, ou
seja, no mínimo 483,20 m² (quatrocentos e oitenta e tres inteiros e vinte décimos de metros quadrados).

Em atenção a certa toxidade que os produtos apresentam, a prestação dos serviços deverá ocorrer em
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horário não coincidente com o horário de serviço, a partir das 18 horas de sexta-feira devidamente
agendado, quando do término da maioria das atividades.

Os serviços executados serão tais que proporcionem e garantam perfeitas condições de segurança aos
seres humanos.

Os produtos saneantes desinfestantes utilizados na execução dos serviços deverão estar devidamente
registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), conforme Resolução-RDC nº 52, de 22
de outubro de 2009. Não podem causar manchas.

A visita técnica pode ser substituída por declaração de que o licitante tem pleno conhecimento das
condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços.

As empresas interessadas em visitar o local, se assim o desejarem, poderão realizar visita técnica para
melhor conhecimento das condições de execução do objeto, por meio de agendamento prévio (31) 3064-
2524.

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 1390,0000

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
TECNICOS

ESPECILIAZAD
OS DE

COMBATE A
PRAGAS

SCPMSO - Rua
da Bahia, 1148,
Ed. Maletta em

Belo
Horizonte/MG

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

* 66.428.814/0001-30 A PONTUAL
DESINSETIZAD
ORA - EIRELI -

EPP

1.390,00 22/12/2021
11:38:05:639

Classificado -

* Fornecedor vencedor

Nome Data de homologação Lotes

M1289856 - SANDRA REGINA
BATISTA PEREIRA

M1289856 - SANDRA REGINA
BATISTA PEREIRA
127/12/2021

Responsável pela homologação e adjudicação
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