
Relatório de resultado de cotação eletrônica

Cotação eletrônica: 1501122 000036/2021

Unidade de compra: 1501122 - UCMPCS.

Órgão / Entidade:

Objeto de licitação:

Fase:

Garantia mínima:

Prazo de entrega / execução:

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Aquisição de materiais para pintura e reparo do imóvel do NRPMSO de Barbacena.

Concluído

-

-

1501.04.122.095.4385.0001.339030.21.0.10.1

Dotações orçamentárias:

Data da abertura:

Data de fechamento:

Hora de abertura:

Hora de fechamento:

28/06/2021 10:00:00

01/07/2021 10:00:00

Itens por lote

Número do lote: Situação:1 Homologado

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Item de material ou serviço: 000320811

LIXA ABRASIVA - TIPO: D'AGUA; NUMERO: NUMERO 80;

Demais informações necessárias para Contratação:

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

Para informações sobre os produtos, favor mandar email para: claudia.coelho@planejamento.mg.gov.br

Na embalagem deverá constar a data de fabricação, da validade, número de lote, informações e
advertencias. As tintas deverão atender as normas da ABNT a apresentar excelente rendimento. Não
serão aceitas tintas de segunda linha ou categoria econômica.

 Não será exigida a qualificação técnica da empresa, mas os materiais ofertados  deverão ser de primeira
linha.

Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua XV de novembro, nº 95, bairro Centro em
Barbacena/MG, no horário de 08 h as 17 horas.

O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão-de-obra
necessária.

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 1,1500
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Marca: TATU Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 12,0000 Não BarbacenaMATERIAIS
PARA

CONSTRUCAO

Rua XV de
novembro, 95, B.

Centro,
Barbacena- MG

Item de material ou serviço: 000713856

ROLO PARA PINTURA - TAMANHO: 23CM; CAMISA DO ROLO: LA DE CARNEIRO SINTETICA;
HASTE: DE ACO; CABO: DE PLASTICO;

Demais informações necessárias para Contratação:

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

Para informações sobre os produtos, favor mandar email para: claudia.coelho@planejamento.mg.gov.br

Na embalagem deverá constar a data de fabricação, da validade, número de lote, informações e
advertencias. As tintas deverão atender as normas da ABNT a apresentar excelente rendimento. Não
serão aceitas tintas de segunda linha ou categoria econômica.

 Não será exigida a qualificação técnica da empresa, mas os materiais ofertados  deverão ser de primeira
linha.

Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua XV de novembro, nº 95, bairro Centro em
Barbacena/MG, no horário de 08 h as 17 horas.

O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão-de-obra
necessária.

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 15,1700

Marca: COMPEL Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 2,0000 Não BarbacenaMATERIAIS
PARA

CONSTRUCAO

Rua XV de
novembro, 95, B.

Centro,
Barbacena- MG

Item de material ou serviço: 000508586

BANDEJA PARA PINTURA - MEDIDAS: 38 X 48CM;

Demais informações necessárias para Contratação:

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

Para informações sobre os produtos, favor mandar email para: claudia.coelho@planejamento.mg.gov.br

Na embalagem deverá constar a data de fabricação, da validade, número de lote, informações e
advertencias. As tintas deverão atender as normas da ABNT a apresentar excelente rendimento. Não
serão aceitas tintas de segunda linha ou categoria econômica.

 Não será exigida a qualificação técnica da empresa, mas os materiais ofertados  deverão ser de primeira
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linha.

Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua XV de novembro, nº 95, bairro Centro em
Barbacena/MG, no horário de 08 h as 17 horas.

O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão-de-obra
necessária.

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 7,2500

Marca: THOMPSON Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 2,0000 Não BarbacenaMATERIAIS
PARA

CONSTRUCAO

Rua XV de
novembro, 95, B.

Centro,
Barbacena- MG

Item de material ou serviço: 000221554

ESMALTE SINTETICO - ACABAMENTO: BRILHANTE; COR: VERMELHO; FINALIDADE: MADEIRA E
METAIS; COMPOSICAO: RESINA ALQUIDICA A BASE DE OLEO;

Demais informações necessárias para Contratação:

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

Para informações sobre os produtos, favor mandar email para: claudia.coelho@planejamento.mg.gov.br

Na embalagem deverá constar a data de fabricação, da validade, número de lote, informações e
advertencias. As tintas deverão atender as normas da ABNT a apresentar excelente rendimento. Não
serão aceitas tintas de segunda linha ou categoria econômica.

 Não será exigida a qualificação técnica da empresa, mas os materiais ofertados  deverão ser de primeira
linha.

Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua XV de novembro, nº 95, bairro Centro em
Barbacena/MG, no horário de 08 h as 17 horas.

O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão-de-obra
necessária.

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 84,2100

Marca: NOVACOR Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

GALAO 3,60
LITRO

5,0000 Não BarbacenaMATERIAIS
PARA

CONSTRUCAO

Rua XV de
novembro, 95, B.

Centro,
Barbacena- MG
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Item de material ou serviço: 001334891

CIMENTO - TIPO: CINZA; TIPO DO MATERIAL: CPII-E-32;

Demais informações necessárias para Contratação:

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

Para informações sobre os produtos, favor mandar email para: claudia.coelho@planejamento.mg.gov.br

Na embalagem deverá constar a data de fabricação, da validade, número de lote, informações e
advertencias. As tintas deverão atender as normas da ABNT a apresentar excelente rendimento. Não
serão aceitas tintas de segunda linha ou categoria econômica.

 Não será exigida a qualificação técnica da empresa, mas os materiais ofertados  deverão ser de primeira
linha.

Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua XV de novembro, nº 95, bairro Centro em
Barbacena/MG, no horário de 08 h as 17 horas.

O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão-de-obra
necessária.

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 37,5000

Marca: MONTES CLARO Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

SACO 50,00
QUILOGRAMA

4,0000 Não BarbacenaMATERIAIS
PARA

CONSTRUCAO

Rua XV de
novembro, 95, B.

Centro,
Barbacena- MG

Item de material ou serviço: 000119881

MASSA CORRIDA - TIPO: PVA-LATEX; APLICACAO: PARA ACABAMENTO DE ALVENARIA ;

Demais informações necessárias para Contratação:

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

Para informações sobre os produtos, favor mandar email para: claudia.coelho@planejamento.mg.gov.br

Na embalagem deverá constar a data de fabricação, da validade, número de lote, informações e
advertencias. As tintas deverão atender as normas da ABNT a apresentar excelente rendimento. Não
serão aceitas tintas de segunda linha ou categoria econômica.

 Não será exigida a qualificação técnica da empresa, mas os materiais ofertados  deverão ser de primeira
linha.

Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua XV de novembro, nº 95, bairro Centro em
Barbacena/MG, no horário de 08 h as 17 horas.

O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão-de-obra
necessária.

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:
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Valor unitário (R$): 65,0000

Marca: SUPERIA Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

LATA 18,00
LITRO

2,0000 Não BarbacenaMATERIAIS
PARA

CONSTRUCAO

Rua XV de
novembro, 95, B.

Centro,
Barbacena- MG

Item de material ou serviço: 000097306

TINTA PARA USO IMOBILIARIO - TIPO: ACRILICA; ACABAMENTO: SEMI-BRILHO; COR: BRANCO
NEVE; COMPOSICAO: RESINA ACRILICA A BASE DE AGUA; FINALIDADE: ALVENARIA INTERIOR E
EXTERIOR; QUALIDADE: PRIMEIRA QUALIDADE;

Demais informações necessárias para Contratação:

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

Para informações sobre os produtos, favor mandar email para: claudia.coelho@planejamento.mg.gov.br

Na embalagem deverá constar a data de fabricação, da validade, número de lote, informações e
advertencias. As tintas deverão atender as normas da ABNT a apresentar excelente rendimento. Não
serão aceitas tintas de segunda linha ou categoria econômica.

 Não será exigida a qualificação técnica da empresa, mas os materiais ofertados  deverão ser de primeira
linha.

Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua XV de novembro, nº 95, bairro Centro em
Barbacena/MG, no horário de 08 h as 17 horas.

O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão-de-obra
necessária.

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 380,0000

Marca: MAZA Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

LATA 18,00
LITRO

4,0000 Não BarbacenaMATERIAIS
PARA

CONSTRUCAO

Rua XV de
novembro, 95, B.

Centro,
Barbacena- MG

Item de material ou serviço: 000220892

TINTA PARA USO IMOBILIARIO - TIPO: ACRILICA; ACABAMENTO: FOSCO; COR: VERMELHO
CARDINAL; COMPOSICAO: RESINA ACRILICA A BASE DE AGUA; FINALIDADE: ALVENARIA
INTERIOR E EXTERIOR; QUALIDADE: PRIMEIRA QUALIDADE;

Demais informações necessárias para Contratação:

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

Para informações sobre os produtos, favor mandar email para: claudia.coelho@planejamento.mg.gov.br
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Na embalagem deverá constar a data de fabricação, da validade, número de lote, informações e
advertencias. As tintas deverão atender as normas da ABNT a apresentar excelente rendimento. Não
serão aceitas tintas de segunda linha ou categoria econômica.

 Não será exigida a qualificação técnica da empresa, mas os materiais ofertados  deverão ser de primeira
linha.

Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua XV de novembro, nº 95, bairro Centro em
Barbacena/MG, no horário de 08 h as 17 horas.

O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão-de-obra
necessária.

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 310,8000

Marca: CORAL Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

LATA 18,00
LITRO

1,0000 Não BarbacenaMATERIAIS
PARA

CONSTRUCAO

Rua XV de
novembro, 95, B.

Centro,
Barbacena- MG

Item de material ou serviço: 000213713

ROLO PARA PINTURA - TAMANHO: DE 10CM; CAMISA DO ROLO: ESPUMA; HASTE: DE ACO, PARA
SUSTENTACAO DA CAMISA; CABO: DE PLASTICO;

Demais informações necessárias para Contratação:

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

Para informações sobre os produtos, favor mandar email para: claudia.coelho@planejamento.mg.gov.br

Na embalagem deverá constar a data de fabricação, da validade, número de lote, informações e
advertencias. As tintas deverão atender as normas da ABNT a apresentar excelente rendimento. Não
serão aceitas tintas de segunda linha ou categoria econômica.

 Não será exigida a qualificação técnica da empresa, mas os materiais ofertados  deverão ser de primeira
linha.

Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua XV de novembro, nº 95, bairro Centro em
Barbacena/MG, no horário de 08 h as 17 horas.

O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão-de-obra
necessária.

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 3,2400

Marca: COMPEL Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega
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Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 3,0000 Não BarbacenaMATERIAIS
PARA

CONSTRUCAO

Rua XV de
novembro, 95, B.

Centro,
Barbacena- MG

Item de material ou serviço: 000392022

TRINCHA - TAMANHO: 3 POLEGADAS; PELO: CERDA NATURAL - COR GRIS;

Demais informações necessárias para Contratação:

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

Para informações sobre os produtos, favor mandar email para: claudia.coelho@planejamento.mg.gov.br

Na embalagem deverá constar a data de fabricação, da validade, número de lote, informações e
advertencias. As tintas deverão atender as normas da ABNT a apresentar excelente rendimento. Não
serão aceitas tintas de segunda linha ou categoria econômica.

 Não será exigida a qualificação técnica da empresa, mas os materiais ofertados  deverão ser de primeira
linha.

Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua XV de novembro, nº 95, bairro Centro em
Barbacena/MG, no horário de 08 h as 17 horas.

O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão-de-obra
necessária.

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 7,2000

Marca: ROMA Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 3,0000 Não BarbacenaMATERIAIS
PARA

CONSTRUCAO

Rua XV de
novembro, 95, B.

Centro,
Barbacena- MG

Item de material ou serviço: 000424293

AGUARRAS - COMPOSICAO: BASE DE SOLVENTES ALIFATICOS E AROMATICOS; INDICACAO:
DILUIR ESMALTES SINTETICOS VERNIZES DE RESINA;

Demais informações necessárias para Contratação:

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

Para informações sobre os produtos, favor mandar email para: claudia.coelho@planejamento.mg.gov.br

Na embalagem deverá constar a data de fabricação, da validade, número de lote, informações e
advertencias. As tintas deverão atender as normas da ABNT a apresentar excelente rendimento. Não
serão aceitas tintas de segunda linha ou categoria econômica.

 Não será exigida a qualificação técnica da empresa, mas os materiais ofertados  deverão ser de primeira
linha.
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Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua XV de novembro, nº 95, bairro Centro em
Barbacena/MG, no horário de 08 h as 17 horas.

O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão-de-obra
necessária.

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 70,0000

Marca: EUCATEX Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

LATA 5,00
LITRO

2,0000 Não BarbacenaREAGENTES E
PRODUTOS
QUIMICOS

Rua XV de
novembro, 95 -
B. Centro em

Barbacena /MG

Item de material ou serviço: 000799815

ARGAMASSA - COMPOSICAO: CIMENTO + COLA + AGUA; APLICACAO: INTERNO E EXTERNO;
TIPO: SUPER ADESIVA CIII;

Demais informações necessárias para Contratação:

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

Para informações sobre os produtos, favor mandar email para: claudia.coelho@planejamento.mg.gov.br

Na embalagem deverá constar a data de fabricação, da validade, número de lote, informações e
advertencias. As tintas deverão atender as normas da ABNT a apresentar excelente rendimento. Não
serão aceitas tintas de segunda linha ou categoria econômica.

 Não será exigida a qualificação técnica da empresa, mas os materiais ofertados  deverão ser de primeira
linha.

Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua XV de novembro, nº 95, bairro Centro em
Barbacena/MG, no horário de 08 h as 17 horas.

O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão-de-obra
necessária.

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 27,3800

Marca: URSO POLAR Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

SACO 20,00
QUILOGRAMA

4,0000 Não BarbacenaMATERIAIS
PARA

CONSTRUCAO

Rua XV de
novembro, 95, B.

Centro,
Barbacena- MG
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Item de material ou serviço: 000089770

CAL - TIPO: HIDRATADA;

Demais informações necessárias para Contratação:

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

Para informações sobre os produtos, favor mandar email para: claudia.coelho@planejamento.mg.gov.br

Na embalagem deverá constar a data de fabricação, da validade, número de lote, informações e
advertencias. As tintas deverão atender as normas da ABNT a apresentar excelente rendimento. Não
serão aceitas tintas de segunda linha ou categoria econômica.

 Não será exigida a qualificação técnica da empresa, mas os materiais ofertados  deverão ser de primeira
linha.

Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua XV de novembro, nº 95, bairro Centro em
Barbacena/MG, no horário de 08 h as 17 horas.

O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão-de-obra
necessária.

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 13,9800

Marca: ICAL Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

SACO 20,00
QUILOGRAMA

4,0000 Não BarbacenaMATERIAIS
PARA

CONSTRUCAO

Rua XV de
novembro, 95, B.

Centro,
Barbacena- MG

Item de material ou serviço: 000320838

LIXA ABRASIVA - TIPO: D'AGUA; NUMERO: NUMERO 120;

Demais informações necessárias para Contratação:

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

Para informações sobre os produtos, favor mandar email para: claudia.coelho@planejamento.mg.gov.br

Na embalagem deverá constar a data de fabricação, da validade, número de lote, informações e
advertencias. As tintas deverão atender as normas da ABNT a apresentar excelente rendimento. Não
serão aceitas tintas de segunda linha ou categoria econômica.

 Não será exigida a qualificação técnica da empresa, mas os materiais ofertados  deverão ser de primeira
linha.

Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua XV de novembro, nº 95, bairro Centro em
Barbacena/MG, no horário de 08 h as 17 horas.

O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão-de-obra
necessária.

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

COTEP / SIAD

05/07/2021   08:55

RELATÓRIO DE RESULTADO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA

Página 9 de 12



Valor unitário (R$): 1,1500

Marca: TATU Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 12,0000 Não BarbacenaMATERIAIS
PARA

CONSTRUCAO

Rua XV de
novembro, 95, B.

Centro,
Barbacena- MG

Item de material ou serviço: 000715727

SELADOR - APLICACAO: ACRILICO PARA PAREDE; COR: BRANCO; ACABAMENTO: FOSCO;
COMPOSICAO: A BASE DE RESINA E PRODUTOS SOLUVEIS A AGUA; UTILIZACAO: USO INTERNO
E EXTERNO;

Demais informações necessárias para Contratação:

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

Para informações sobre os produtos, favor mandar email para: claudia.coelho@planejamento.mg.gov.br

Na embalagem deverá constar a data de fabricação, da validade, número de lote, informações e
advertencias. As tintas deverão atender as normas da ABNT a apresentar excelente rendimento. Não
serão aceitas tintas de segunda linha ou categoria econômica.

 Não será exigida a qualificação técnica da empresa, mas os materiais ofertados  deverão ser de primeira
linha.

Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua XV de novembro, nº 95, bairro Centro em
Barbacena/MG, no horário de 08 h as 17 horas.

O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão-de-obra
necessária.

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 110,0000

Marca: MAZA Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

LATA 18,00
LITRO

4,0000 Não BarbacenaMATERIAIS
PARA

CONSTRUCAO

Rua XV de
novembro, 95, B.

Centro,
Barbacena- MG

Item de material ou serviço: 000841854

PINCEL PARA PINTURA - CERDAS: PELO ANIMAL; NUMERO: 2 POLEGADAS; APRESENTACAO:
UNIDADE;

Demais informações necessárias para Contratação:

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

Para informações sobre os produtos, favor mandar email para: claudia.coelho@planejamento.mg.gov.br

Na embalagem deverá constar a data de fabricação, da validade, número de lote, informações e
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advertencias. As tintas deverão atender as normas da ABNT a apresentar excelente rendimento. Não
serão aceitas tintas de segunda linha ou categoria econômica.

 Não será exigida a qualificação técnica da empresa, mas os materiais ofertados  deverão ser de primeira
linha.

Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua XV de novembro, nº 95, bairro Centro em
Barbacena/MG, no horário de 08 h as 17 horas.

O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão-de-obra
necessária.

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 3,8000

Marca: ROMA Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 3,0000 Não BarbacenaMATERIAIS
PARA

CONSTRUCAO

Rua XV de
novembro, 95, B.

Centro,
Barbacena- MG

Item de material ou serviço: 000137901

AREIA - TIPO: LAVADA GROSSA;

Demais informações necessárias para Contratação:

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

Para informações sobre os produtos, favor mandar email para: claudia.coelho@planejamento.mg.gov.br

Na embalagem deverá constar a data de fabricação, da validade, número de lote, informações e
advertencias. As tintas deverão atender as normas da ABNT a apresentar excelente rendimento. Não
serão aceitas tintas de segunda linha ou categoria econômica.

 Não será exigida a qualificação técnica da empresa, mas os materiais ofertados  deverão ser de primeira
linha.

Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua XV de novembro, nº 95, bairro Centro em
Barbacena/MG, no horário de 08 h as 17 horas.

O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão-de-obra
necessária.

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 200,0000

Marca: LEBURG Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega
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Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 METRO
CUBICO

1,0000 Não BarbacenaMATERIAIS
PARA

CONSTRUCAO

Rua XV de
novembro, 95, B.

Centro,
Barbacena- MG

Fornecedores participantes por lote

Número do lote: Situação:

Regra de participação:

1 Homologado

3Número 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

* 13.857.945/0001-76 FX COMERCIO
E

DISTRIBUIDOR
A EIRELI - EPP

3.592,45 01/07/2021
09:59:42:512

Classificado -

24.939.626/0001-26 BR ONLINE
COMERCIO

VAREJISTA E
VENDA DE
PRODUTOS

LTDA

3.899,74 01/07/2021
09:59:55:253

Classificado -

30.486.374/0001-20 ORLANDO
FERREIRA DOS

SANTOS
07150482600

4.205,12 28/06/2021
16:32:07:754

Classificado -

* Fornecedor vencedor

Nome Data de homologação Lotes

M1127166 - MARIANA MARCIA
CUSTODIO

M1127166 - MARIANA MARCIA
CUSTODIO
105/07/2021

Responsável pela homologação e adjudicação
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