
Relatório de resultado de cotação eletrônica

Cotação eletrônica: 1501122 000034/2021

Unidade de compra: 1501122 - UCMPCS.

Órgão / Entidade:

Objeto de licitação:

Fase:

Garantia mínima:

Prazo de entrega / execução:

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

APARELHO TELEFONICO SIMPLES COM FIO; MOD MESA; COM AJUSTE DE
VOLUME; DISCAGEM: DECADICO E MULTIFREQUENCIAL. Teclas de função flash,
rediscar e mudo, contendo 1 cabo linha telefônica 1 cabo espiralado

Concluído

-

-

1501.04.122.095.4385.0001.339030.15.0.10.1

Dotações orçamentárias:

Data da abertura:

Data de fechamento:

Hora de abertura:

Hora de fechamento:

21/06/2021 12:00:00

24/06/2021 11:00:00

Itens por lote

Número do lote: Situação:1 Homologado

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Item de material ou serviço: 000875198

APARELHO TELEFONICO SIMPLES - TIPO: COM FIO; MODELO: DE MESA; AJUSTE: COM AJUSTE
DE VOLUME; DISCAGEM: DECADICO E MULTIFREQUENCIAL;

Demais informações necessárias para Contratação:

Solicite o Termo de Referência através dos e-mails:
almoxarifado@planejamento.mg.gov.br e andrea.sa@planejamento.mg.gov.br

Em caso de dúvida sobre o produto, gentileza fazer contato com Cláudia ou Fernanda pelo telefone (31)
3064-2523 ou pelos e-mails:
 claudia.coelho@planejamento.mg.gov.br
 fernanda.clark@planejamento.mg.gov.br

O presente termo de referência tem por objeto a aquisição de aparelhos telefônicos com fio, sob a forma
de entrega integral, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste documento.
APARELHO TELEFONICO SIMPLES - TIPO: COM FIO; MODELO: DE MESA; AJUSTE: COM AJUSTE
DE VOLUME; DISCAGEM: DECADICO E MULTIFREQUENCIAL.
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: Aparelho telefônico com ajuste de volume de campainha com teclas de
função flash, rediscar e mudo, contendo 1 cabo de linha telefônica 1 cabo espiralado.

Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, devido à baixa complexidade do
objeto a ser adquirido, considerando que as empresas que atuam no mercado têm condições de fornecer
os serviços de forma independente.

SERÁ EXIGIDO O ENVIO DE AMOSTRA.
Serão avaliados os seguintes critérios objetivos das amostras e/ou serão realizados os seguintes testes:
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 CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS / PROTÓTIPOS
resistência do material, qualidade, funcionalidade

O licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar (menor preço) deverá apresentar amostra do
produto ofertado em até 3 (tres) dias úteis, contados a partir da solicitação do pregoeiro.
As amostras deverão ser entregues  na Rua da Bahia, nº 1148, 3º andar, sala 331, em Belo
Horizonte/MG, durante o horário comercial, pessoalmente ou pelo correio, sob pena de desclassificação.
Deverão ser entregues devidamente identi&#64257;cadas com o do nome da empresa, número do
processo na embalagem original de comercialização e rótulo de acordo com a legislação vigente (número
do lote, data de fabricação, prazo de validade, razão social e endereço do fabricante e importador e nome
do responsável técnico, se for o caso), com instruções de uso em português, advertências, precauções.
Quando se tratar de item de valor unitário não significativo ou que a amostra seja de um produto
descartável ou que fique inutilizável após os testes, a Administração ficará com o item e providenciará o
seu descarte 30 dias após a homologação do procedimento licitatório. Itens com valores mais
significativos ou que a amostra não seja de um produto descartável ou os testes realizados não inutilizem
o produto, a amostra poderá ser restituída após o término da licitação mediante solicitação do licitante, ou
então deduzida do montante a ser entregue.
Será desclassificada a proposta do licitante que tiver amostra rejeitada ou não a entregar no prazo
estabelecido.
Será realizada a comparação entre a amostra apresentada pelo licitante e as especificações técnicas do
item ao qual a amostra corresponde, bem como às características gerais e mandatórias do objeto desta
licitação.

Do Local e Horário de Entrega: Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua da Bahia,
nº 1148, 3º andar, sala 331, bairro Centro, Belo Horizonte/MG aos cuidados de Juliana Duretti, tel: (031)
3064-2524 em horário comercial. AGENDAR COM ANTECEDÊNCIA

Os produtos devem possuir garantia de 01 (um) ano  e deverá ser observada a garantia legal
estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) a partir da data de recebimento do produto,
sem prejuízo de outra garantia complementar fornecida pelo licitante/fabricante em sua proposta
comercial.

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 43,3600

Marca: Intelbras Modelo: TC20

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 40,0000 Sim Belo HorizonteEQUIPAMENTO
S DE

COMUNICACAO
,

COMPONENTE
S E

ACESSORIOS

Rua da Bahia,
1148, 3 andar -
Ed. Maletta - B.

Hte/MG

Fornecedores participantes por lote
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Número do lote: Situação:

Regra de participação:

1 Homologado

8Número 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

* 71.402.192/0001-00 ELETROELETR
ONICOS

INCONFIDENTE
S EIRELI

1.734,40 24/06/2021
10:59:46:604

Classificado -

24.939.626/0001-26 BR ONLINE
COMERCIO

VAREJISTA E
VENDA DE
PRODUTOS

LTDA

1.829,20 24/06/2021
10:59:53:361

Classificado -

41.658.519/0001-49 CENTRAL
SUPRIMENTOS

LTDA -ME

1.919,60 24/06/2021
10:59:52:710

Classificado -

19.561.435/0001-33 AGENES S. DA
SILVA

SUPRIMENTOS
DE

INFORMATICA.
- ME

2.076,00 24/06/2021
10:50:52:163

Classificado -

40.217.448/0001-86 FACILITA
COMERCIO

LTDA

2.146,40 23/06/2021
20:50:56:55

Classificado -

18.793.752/0001-12 RM MAQUINAS
E SISTEMAS
LTDA -EPP

2.320,00 24/06/2021
10:17:15:825

Classificado -

37.392.691/0001-26 C O AMARAL 2.600,00 24/06/2021
10:50:48:104

Classificado -

21.286.361/0001-16 JESSICA DOS
SANTOS
SOARES

FONSECA
10870220616 -

ME

2.694,40 24/06/2021
10:30:37:529

Classificado -

* Fornecedor vencedor

Nome Data de homologação Lotes

M1127166 - MARIANA MARCIA
CUSTODIO

M1127166 - MARIANA MARCIA
CUSTODIO
107/07/2021

Responsável pela homologação e adjudicação

COTEP / SIAD

07/07/2021   16:29

RELATÓRIO DE RESULTADO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA

Página 3 de 3


