
Relatório de resultado de cotação eletrônica

Cotação eletrônica: 1501122 000093/2021

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 serviço para manutenção e reparo em portão de metal medindo 3,10 m de
largura com serviço de serralheria, incluindo-se a mão de obra e os materiais
necessários para atender ao NRPMSO Ubá.

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:

02/12/2021 09:00:00

07/12/2021 15:00:00

Itens por lote

Número do lote: Situação:1 Homologado

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Item de material ou serviço: 000046868

MANUTENCAO E REPARO EM PORTAO METALICO

Demais informações necessárias para Contratação:

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

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

 Escopo do serviço:

manutenção e reparo de portão de (Ferro e Aço) medindo 3,10 m largura com solda e  fixação em
alvenaria e etc;

retirar o trilho de sustentação que encontra-se corroído

fabricação e instalação de novo trilho

retirada de 2 roldanas danificadas e substituição por 02 maiores e mais adequadas

desempenar o portão

realizar ajustes necessários e alinhamento para o bom funcionamento do portão

A licitante deverá fornecer toda a mão-de-obra, incluindo os materiais necessários

O início das atividades deverá ocorrer em até 2 dias úteis após o recebimento da nota de empenho.
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Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Rua São José, nº 198, sobreloja, bairro Centro, em
Ubá/MG  CEP 36.500-000, de segunda a sexta-feira, no horário das 08 às 18 horas.

As empresas interessadas poderão realizar visita técnica para melhor conhecimento das condições de
execução do objeto.
 A visita técnica será realizada com agendamento prévio, acompanhada por servidor designado pela
Regional de Ubá.
 O representante da empresa 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.
Telefone para agendamento: (32) 3532-1837  /  3301-1300

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 1325,0000

Marca: - Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 1,0000 Não UbáMANUTENCAO
E REPAROS EM
INSTALACOES

PREDIAIS

NRPMSO Ubá -
Rua São José,
198, Sobreloja,
bairro Centro,
em Ubá/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

* 16.528.291/0001-25 METALURGICA
J.C. MAGATON

LTDA. ME

1.325,00 07/12/2021
14:46:30:568

Classificado -

11.399.829/0001-25 ALESSANDER
DE OLIVEIRA

LIMA -ME

3.500,00 02/12/2021
15:03:38:769

Classificado -

* Fornecedor vencedor

Nome Data de homologação Lotes

M1127166 - MARIANA MARCIA
CUSTODIO

M1127166 - MARIANA MARCIA
CUSTODIO
109/12/2021

Responsável pela homologação e adjudicação
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