
Relatório de resultado de cotação eletrônica

Cotação eletrônica: 1501122 000001/2021

Unidade de compra: 1501122 - UCMPCS.

Órgão / Entidade:

Objeto de licitação:

Fase:

Garantia mínima:

Prazo de entrega / execução:

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Contratação única para prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva nos
aparelhos de ar condicionado instalados na    UAI Praça Sete, incluindo substituição de
peças.

Concluído

-

-

1501.04.122.041.4099.0001.339039.21.0.10.1

Dotações orçamentárias:

Data da abertura:

Data de fechamento:

Hora de abertura:

Hora de fechamento:

03/02/2021 08:30:00

05/02/2021 09:00:00

Itens por lote

Número do lote: Situação:1 Homologado

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Item de material ou serviço: 000062243

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA CENTRAL DE AR  CONDICIONADO,
INCLUINDO SUBSTITUICAO DE PECAS

Demais informações necessárias para Contratação:

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

Para informações sobre o serviço:
christiane.lazzarotti@planejamento.mg.gov.br

Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Avenida Amazonas, n.º 478 - Centro, Belo
Horizonte/MG CEP. 30.180-001, no horário de segunda a sexta-feira de 8:00 as 17:00hs.

Contratação única de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva em  17 (dezessete) aparelhos de ar condicionado, incluindo o fornecimento de peças,
desmontagem para verificação de vazamentos, limpeza, revisão, lubrificação, teste de pressão e carga de
gás nos equipamentos de ar condicionado instalados no imóvel onde encontra-se instalada a Unidade de
Atendimento Integrado - UAI Praça Sete, em Belo Horizonte/MG.

A manutenção corretiva e preventiva, consiste na eliminação de todos os defeitos no aparelho e demais
acontecimentos que impeçam o correto funcionamento dos sistemas de refrigeração necessários e
indispensáveis ao funcionamento regular do aparelho de ar condicionado, e será prestada com
fornecimento de mão-de-obra especializada e utilização de ferramentas próprias da licitante vencedora,
observando-se  a compatibilidade com o horário de trabalho da UAI Praça Sete.

Na impossibilidade de manutenção dos equipamentos nas dependências da contratante será facultada à
Contratada a retirada dos aparelhos ou parte (s) deles para seu Laboratório, sem custo de transporte e,
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desde que haja concordância da contratante.

Quando do retorno do equipamento ou parte (s) dele à UAI Praça Sete, a Contratada deverá efetuar a
reinstalação do aparelho no setor de origem, fazendo os testes necessários na presença do Coordenador
da Unidade e fornecendo relatório, em 02 (duas) vias, dos serviços executados.

A contratada deverá ser empresa especializada em Manutenção de Sistema de Condicionamento de Ar e
ainda:
Apresentar o registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA);
Apresentar o(s) registro(s) de seu(s) Responsável(eis) Técnico(s) - RT(s) no seu respectivo Conselho de
Classe, sendo requerido para o Engenheiro Mecânico o registro no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA;
Atestado de capacidade técnica e de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível
com o objeto desta licitação, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.

As empresas interessadas poderão realizar visita técnica para melhor conhecimento das condições de
execução do objeto.
A vistoria técnica será acompanhada pelo Coordenador da UAI Praça Sete. As empresas poderão
agendar  uma v is i ta  técn ica pe lo  te le fone (031)  3272-0108 e a t ravés dos e-mai ls
lohayne.santos@planejamento.mg.gov.br  e  dav id .santos@planejamento.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: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 9500,0000

Marca: - Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 1,0000 Não Belo HorizonteMANUTENCAO
EM

EQUIPAMENTO
S DE

REFRIGERACA
O,

CONDICIONAM
ENTO EM AR E
VENTILACAO

Avenida
Amazonas, n.º
478, Centro,

Belo Horizonte
CEP. 30.180-001

Fornecedores participantes por lote

Número do lote: Situação:

Regra de participação:

1 Homologado

6Número 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

* 37.604.082/0001-93 STRONGS
SOLUCOES EM
CLIMATIZACOE

S E
REFRIGERACO
ES E ENERGIA

ELETRICA
EIRELI

9.500,00 05/02/2021
08:59:33:449

Classificado -
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10.426.962/0001-60 DW
REFRIGERACA

O LTDA -ME

11.598,00 05/02/2021
08:59:46:224

Classificado -

21.613.838/0001-20 SERG -
SOLUCAO EM
REFRIGERACA
O EM GERAL

LTDA

12.000,00 05/02/2021
08:59:58:49

Classificado -

12.057.731/0001-52 APOLO
REFRIGERACA

O LTDA

12.599,99 05/02/2021
08:59:55:331

Classificado -

19.814.481/0001-05 SILK BRINDES
COMUNICACAO

VISUAL,
PUBLICIDADE,
PROPAGANDA

E
TELECOMUNIC
ACOES LTDA -

ME

12.865,00 05/02/2021
08:59:48:873

Classificado -

21.942.307/0001-81 SERVICE
CLIMA

SERVICO E
COMERCIO DE

AR
CONDICIONAD

O LTDA

13.500,00 05/02/2021
08:59:49:454

Classificado -

* Fornecedor vencedor

Nome Data de homologação Lotes

M1127166 - MARIANA MARCIA
CUSTODIO

M1127166 - MARIANA MARCIA
CUSTODIO
109/02/2021

Responsável pela homologação e adjudicação
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