
Relatório de resultado de cotação eletrônica

Cotação eletrônica: 1501122 000088/2021

Unidade de compra: 1501122 - UCMPCS.

Órgão / Entidade:

Objeto de licitação:

Fase:

Garantia mínima:

Prazo de entrega / execução:

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Prestação de serviços de confecção e instalação de 07 (sete) acolchoados de proteção
para elevadores, tipo capa protetora para área interna de elevadores de carga da
Cidade Administrativa de MG.

Concluído

-

-

1501.04.122.161.4480.0001.339039.04.0.10.1

Dotações orçamentárias:

Data da abertura:

Data de fechamento:

Hora de abertura:

Hora de fechamento:

07/12/2021 16:00:00

16/12/2021 10:00:00

Itens por lote

Número do lote: Situação:1 Homologado

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Item de material ou serviço: 000005800

SERVICOS DE CONFECCAO DE ITENS ALCOCHOADOS

Demais informações necessárias para Contratação:

É necessário solicitar TR pelo email: m274152@ca.mg.gov.br

Para mais informações sobre o serviço: evelim.guedes@planejamento.mg.gov.br

Serviços de confecção e instalação de 7 (sete) acolchoados para elevador tipo capa protetora para área
interna de elevador (cabina).

As especificações dos mesmos deverão ser:

Tecido em poliéster PVC 600 (nylon 600) resinada impermeável;

Textura lisa ou micro textura;

Cor cinza escuro envolvendo os dois lados da espuma;

Enchimento de espuma de poliuretano com a espessura de 50 mm densidade D33;

Módulos independentes para cada face;

Costuras nos gomos horizontais com distância máxima de 15 cm;

Acesso para janelas aos painéis do elevador, telefones e corrimão;
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Acesso para fixação de porta aviso feito em vinil espesso e transparente costurado sobre a capa
(dimensões: para encaixe de papel A4 na vertical);

Furos e ilhós para encaixe dos pinos existentes no elevador;

"Piton" especiais fixados nas paredes;

Aviso na face do fundo da cabine com a descrição "CUIDADO ESPELHO".

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:

A aquisição deverá contemplar a instalação dos acolchoados nos referidos elevadores, conforme as
especificações listadas no Item 1.1, deve considerar:

Constam no documento Dimensões aproximadas (Anexo C - Dimensões aproximadas)  as medidas
internas e croquis de vistas de cada face dos elevadores por edifício:

Prédio Alterosa;

Prédio Tiradentes;

Centro de Convivências;

Os elevadores "Q" e "R" se referem aos Prédios Minas e Gerais, tendo estes as mesmas medições.

Devido as dimensões próprias de cada elevador, deverá realizar medidas no local, uma vez que as
medidas são aproximadas. e apenas para referência.

A critério da administração, poderão ser solicitados prospectos, catálogos, folders, fichas técnicas ou
outros documentos para comprovação de que os materiais ofertados atendem às especificações técnicas
solicitadas .

A CONTRATADA deverá  elaborar cronograma, a ser entregue em até 30 (trinta) dias úteis após a
assinatura do contrato contendo detalhamento do serviço e dos produtos a serem utilizados, indicando os
respectivos locais para a execução, observando a prioridade relacionada:

Minas - elevador Q

Minas - elevador R

Gerais - elevador Q

Gerais - elevador R

Convivência

Tiradentes

Alterosas

Início das atividades: 15 (quinze) dias úteis após a assinatura do contrato;

Periodicidade: Única

Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Cidade Administrativa Presidente Tancredo de
Almeida Neves, localizado na Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001, nº 4101, nº 4143, nº 3777 e Rua José
Maria Alkimin, S/N - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte/Minas Gerais, no horário de 08h às 17h, em dias
considerados úteis.

Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado vencedor será
convocado para firmar o termo de contrato.

A visita técnica é facultativa, não sendo considerada condição necessária para a participação na licitação,
mas caso a empresa vencedora do certame não a tenha realizado, não poderá em hipótese alguma
alegar impossibilidade de cumprir o contrato em razão do desconhecimento dos serviços ou dificuldades
técnicas não previstas.
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Os licitantes deverão agendar a visita, previamente, junto à Coordenadoria Especial da Cidade
Administrativa (CECAD) pelos telefones (31)3916-0900 e/ou (31)3915-0629 ou pelos endereços
eletrônicos, evelim.guedes@planejamento.mg.gov.br ou engenharia@ca.mg.gov.br.

O fornecedor 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.

Situação de compra: Fracassado

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 UNIDADE 1,0000 Não Belo HorizonteSERVICOS DE
CONFECCAO
DE ITENS DE

COURO,PLASTI
CO,MADEIRA E
CORRELATOS,

PARA USO
DIVERSOS

Rod. Papa João
Paulo II, 4001 -

Serra Verde,
CEP 31630-900

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

61.574.711/0001-64 INDUSTRIA DE
TAPETES
BRASIL

LIMITADA

9.450,00 07/12/2021
15:17:45:146

Desclassificado Desclassificação
solicitada pelo

próprio
fornecedor,

conforme email
constante do
processo SEI

46820/2021-10.

18.596.838/0001-55 MBG
COMERCIAL

LTDA

15.000,00 16/12/2021
09:33:56:454

Desclassificado Conforme email
constante do
processo SEI

46820/2021-10,
a proposta será
desclassificada
por estar acima

do preço de
referencia.
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Nome Data de homologação Lotes

M1127166 - MARIANA MARCIA
CUSTODIO

M1127166 - MARIANA MARCIA
CUSTODIO
123/12/2021

Responsável pela homologação e adjudicação
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