
Relatório de resultado de cotação eletrônica

Cotação eletrônica: 1501122 000004/2021

Unidade de compra: 1501122 - UCMPCS.

Órgão / Entidade:

Objeto de licitação:

Fase:

Garantia mínima:

Prazo de entrega / execução:

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Serviços de adaptação, aplicação, instalação, reparo, manutenção, demolição, pintura e
limpeza, incluindo a  mão-de-obra e os materiais necessários para execução no
NRPMSO Uberaba.

Concluído

-

-

1501.04.122.095.4385.0001.339039.22.0.10.1

Dotações orçamentárias:

Data da abertura:

Data de fechamento:

Hora de abertura:

Hora de fechamento:

22/02/2021 08:30:00

24/02/2021 10:00:00

Itens por lote

Número do lote: Situação:1 Homologado

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Item de material ou serviço: 000000990

SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Demais informações necessárias para Contratação:

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

Para informações sobre o serviço:
eduardo.lana@planejamento.mg.gov.br

Prestação de serviços de adaptação, aplicação, instalação,  reparo, manutenção, demolição, pintura e
limpeza em bem imóvel, incluindo-se a mão de obra e os materiais necessários para execução no
NRPMSO Uberaba (imóvel antigo), conforme detalhamento:

Pintura em latex de toda a parte externa do prédio  em um total de 140 m² de extensão,  sendo destes
74,25 m² em grafiato;

 Pintura em verniz acetinado  do detalhe em madeira da fachada do imóvel, 11 m² de extensão;

 Pintura em latex da parte interna do prédio, incluindo-se todas as paredes e os tetos, 840 m² de pintura
interna no total;

Substituição de de placa de gesso acartonado (teto) e posterior pintura e acabamento (forro e moldura);

Pintura em esmalte acetinado das portas internas e externas e grades de entrada;

Retirada de tubulação, fiação e caixas de tomadas internos;
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Instalação de blindex em vidro temperado (0,7 x 1,40), total de 0,98 m²;

Substituição de vidro aramado (1,40 x 0,80), total de 1,12 m²;

Instalação de peças hidráulicas (lavatórios com sifão e engate e vasos sanitários), sendo 09 peças
hidráulicas no total;

 Limpeza geral do piso interno do prédio;

Serviço de chaveiro (abertura de porta e chave cópia - porta e janela), 2 unidades;

 Colocação de peças nas luminárias.

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:

Após a conclusão dos serviços, a empresa deverá realizar a limpeza do local no prazo máximo de 2 dias.

Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Rua Segismundo Mendes, 567, Centro, Uberaba,
MG, no horário de 08 às 18 horas.

A empresa vencedora deverá de&#64257;nir as etapas diárias da execução, sendo:
- 20 dias úteis para execução efetiva dos serviços e
- 2 dias úteis para limpeza do local

As empresas participantes deverão apresentar atestado de capacidade técnica que contenha descrição
de serviços compatíveis com as características do objeto solicitado no que se refere a qualidade dos
materiais utilizados, cumprimento de prazos e presteza na resolução de futuras incorreções.

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 11878,8000

Marca: - Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 1,0000 Não MINAS GERAISOBRAS E
SERVICOS DE
ENGENHARIA

CIVIL

RUA
SEGISMUNDO
MENDES, 567,

CENTRO,
UBERABA,MG

Fornecedores participantes por lote

Número do lote: Situação:

Regra de participação:

1 Homologado

4Número 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

* 24.405.818/0001-52 ANDRE LUIS
MILANEZ

ENGENHEIRO
EIRELI - ME

11.878,80 24/02/2021
09:59:49:777

Classificado -

30.962.356/0001-77 PEDROSO &
FILHOS

CONSTRUTOR
A - EIRELI

12.265,74 22/02/2021
08:58:18:140

Classificado -
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16.743.543/0001-39 POSTERARI
ASSESSORIA

TECNICA
EIRELI

12.267,74 19/02/2021
15:08:29:703

Classificado -

11.399.829/0001-25 ALESSANDER
DE OLIVEIRA

LIMA -ME

21.000,00 24/02/2021
08:06:30:157

Classificado -

* Fornecedor vencedor

Nome Data de homologação Lotes

M1127166 - MARIANA MARCIA
CUSTODIO

M1127166 - MARIANA MARCIA
CUSTODIO
101/03/2021

Responsável pela homologação e adjudicação
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