
Relatório de resultado de cotação eletrônica

Cotação eletrônica: 1501122 000040/2021

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 peças e materiais de consumo, objetivando a necessidade de substituição,
manutenção e funcionamento dos equip. que atuam na recuperação, preservação e
conservação dos Jardins da CAMG.

Concluído

-

-

1501.04.122.161.4482.0001.339030.24.0.10.1

1501.04.122.161.4482.0001.339030.27.0.10.1

Dotações orçamentárias:

Data da abertura:

Data de fechamento:

Hora de abertura:

Hora de fechamento:

07/07/2021 09:00:00

14/07/2021 09:00:00

Itens por lote

Número do lote: Situação:1 Homologado

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Item de material ou serviço: 001817272

OLEO LUBRIFICANTE - CLASSIFICACAO: 8017H 2 TEMPOS;

Demais informações necessárias para Contratação:

Para solicitar TR -  email: andrea.sa@planejamento.mg.gov.br

Para solicitar informações sobre os produtos - email: petterson.salles@planejamento.mg.gov.br

Produtos originais, de primeiro uso e compatíveis com o indicado pelo fabricante dos equipamentos,
conforme determina o manual dos produtos( Roçadeiras: Modelo Stihl F290 e Mini Trator - Huqsvarna
LTHL1738)

Item código 1817272 - Objeto: OLEO LUBRIFICANTE - CLASSIFICACAO: 8017H 2 TEMPOS, este item
deverá ser o especifico solicitado pelo manual do fabricantes da roçadeira modelo Sthil FS290,  que
atuará no  processo de limpeza mais efetiva do motor, aditivação anticorrosiva, ação antidesgaste,
formação de cinzas de acordo com o descrito na manual do equipamento.

A Contratada deverá entregar juntamente com os equipamentos, objeto do presente Termo de
Referência, o certificado de garantia e os respectivos manuais técnicos dos itens.

Os produtos devem ser acondicionados em embalagem própria, original, conforme a praxe do fabricante,
garantindo sua integridade e rotulado, de acordo com a legislação em vigor.

Deverá ser apresentado prospectos especificando a marca/modelos dos produtos que cumpram as
normas vigentes e de acordo com o apontado no Manual dos equipamentos ( roçadeiras STIHL e Mini
Trator Huqsvarna  LTHL1738)
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Os equipamentos deverão ser entregues no seguinte endereço:

SEPLAG/Coordenadoria Especial da Cidade Administrativa - Cidade Administrativa Presidente Tancredo
Neves, Rodovia Papa João Paulo II, Bairro Serra Verde, nº 4001 /3º andar - Belo Horizonte/MG - CEP:
31630-901, no horário de 08 às 15:00hs, previamente agendado através dos telefones: 31 3916 9947 - 31
98412 7791- (Adilson) ou  31 988424897 (Roberta).

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

O fornecedor deverá garantir a EXTENSÃO DA GARANTIA LEGAL (Garantia legal estabelecida pelo
Código de Defesa do Consumidor (CDC) de (30 dias - produtos não-duráveis); (90 dias - produtos
duráveis) por um período de 12 meses 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: Deserto

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 0,0000

Marca: - Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

GALAO 20,00
LITRO

2,0000 Não Belo HorizonteCOMBUSTIVEIS
,

LUBRIFICANTE
S E

DERIVADOS

SEPLAG/CECA
D - Rod. Papa
João Paulo II,

B:Serra
Verde, nº 4001 -
BH/MG - CEP:

31630-901 

Número do lote: Situação:2 Homologado

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Item de material ou serviço: 001751832

CORREIA PARA TRATOR DE RODAS - IDENTIFICACAO: CORREIA DA DECK PARA ACIONAMENTO
DAS LAMINAS; MARCA/MODELO: HUSQVARNA LTH 1738; REFERENCIA: 532408381;

Demais informações necessárias para Contratação:

Para solicitar TR -  email: andrea.sa@planejamento.mg.gov.br

Para solicitar informações sobre os produtos - email: petterson.salles@planejamento.mg.gov.br

Produtos originais, de primeiro uso e compatíveis com o indicado pelo fabricante dos equipamentos,
conforme determina o manual dos produtos( Roçadeiras: Modelo Stihl F290 e Mini Trator - Huqsvarna
LTHL1738)

A Contratada deverá entregar juntamente com os equipamentos, objeto do presente Termo de
Referência, o certificado de garantia e os respectivos manuais técnicos dos itens.

Os produtos devem ser acondicionados em embalagem própria, original, conforme a praxe do fabricante,
garantindo sua integridade e rotulado, de acordo com a legislação em vigor.

Deverá ser apresentado prospectos especificando a marca/modelos dos produtos que cumpram as
normas vigentes e de acordo com o apontado no Manual dos equipamentos ( roçadeiras STIHL e Mini
Trator Huqsvarna  LTHL1738)
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Os equipamentos deverão ser entregues no seguinte endereço:

SEPLAG/Coordenadoria Especial da Cidade Administrativa - Cidade Administrativa Presidente Tancredo
Neves, Rodovia Papa João Paulo II, Bairro Serra Verde, nº 4001 /3º andar - Belo Horizonte/MG - CEP:
31630-901, no horário de 08 às 15:00hs, previamente agendado através dos telefones: 31 3916 9947 - 31
98412 7791- (Adilson) ou  31 988424897 (Roberta).

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

O fornecedor deverá garantir a EXTENSÃO DA GARANTIA LEGAL (Garantia legal estabelecida pelo
Código de Defesa do Consumidor (CDC) de (30 dias - produtos não-duráveis); (90 dias - produtos
duráveis) por um período de 12 meses 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$): 310,0000

Marca: husq Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 1,0000 Não Belo HorizonteTRATORES,
EQUIPAMENTO

S,
COMPONENTE

S E
ACESSORIOS
AGRICOLAS

SEPLAG/CECA
D - Rod. Papa
João Paulo II,

B:Serra
Verde, nº 4001 -
BH/MG - CEP:

31630-901 

Item de material ou serviço: 001750089

LAMINA PARA TRATOR DE RODAS/PNEUS - IDENTIFICACAO: LAMINA DE CORTAR;
MARCA/MODELO TRATOR: MINI TRATOR CORTADOR DE GRAMA LTH1738; REFERENCIA: LT
131/151/1597 - P12597;

Demais informações necessárias para Contratação:

Para solicitar TR -  email: andrea.sa@planejamento.mg.gov.br

Para solicitar informações sobre os produtos - email: petterson.salles@planejamento.mg.gov.br

Produtos originais, de primeiro uso e compatíveis com o indicado pelo fabricante dos equipamentos,
conforme determina o manual dos produtos( Roçadeiras: Modelo Stihl F290 e Mini Trator - Huqsvarna
LTHL1738)

A Contratada deverá entregar juntamente com os equipamentos, objeto do presente Termo de
Referência, o certificado de garantia e os respectivos manuais técnicos dos itens.

Os produtos devem ser acondicionados em embalagem própria, original, conforme a praxe do fabricante,
garantindo sua integridade e rotulado, de acordo com a legislação em vigor.

Deverá ser apresentado prospectos especificando a marca/modelos dos produtos que cumpram as
normas vigentes e de acordo com o apontado no Manual dos equipamentos ( roçadeiras STIHL e Mini
Trator Huqsvarna  LTHL1738)

Os equipamentos deverão ser entregues no seguinte endereço:

SEPLAG/Coordenadoria Especial da Cidade Administrativa - Cidade Administrativa Presidente Tancredo
Neves, Rodovia Papa João Paulo II, Bairro Serra Verde, nº 4001 /3º andar - Belo Horizonte/MG - CEP:
31630-901, no horário de 08 às 15:00hs, previamente agendado através dos telefones: 31 3916 9947 - 31

COTEP / SIAD

21/07/2021   14:09

RELATÓRIO DE RESULTADO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA

Página 3 de 12



98412 7791- (Adilson) ou  31 988424897 (Roberta).

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

O fornecedor deverá garantir a EXTENSÃO DA GARANTIA LEGAL (Garantia legal estabelecida pelo
Código de Defesa do Consumidor (CDC) de (30 dias - produtos não-duráveis); (90 dias - produtos
duráveis) por um período de 12 meses 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$): 110,0000

Marca: husq Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

UNIDADE 4,0000 Não Belo HorizonteTRATORES,
EQUIPAMENTO

S,
COMPONENTE

S E
ACESSORIOS
AGRICOLAS

SEPLAG/CECA
D - Rod. Papa
João Paulo II,

B:Serra
Verde, nº 4001 -
BH/MG - CEP:

31630-901 

Item de material ou serviço: 001765302

CABO PARA TRATOR DE RODAS/PNEUS - IDENTIFICACAO: CABO DE EMBREAGEM;
EQUIPAMENTO: MINI TRATOR CORTADOR DE GRAMA; MARCA/MODELO: HUSQVARNA LTH 1738;

Demais informações necessárias para Contratação:

Para solicitar TR -  email: andrea.sa@planejamento.mg.gov.br

Para solicitar informações sobre os produtos - email: petterson.salles@planejamento.mg.gov.br

Produtos originais, de primeiro uso e compatíveis com o indicado pelo fabricante dos equipamentos,
conforme determina o manual dos produtos( Roçadeiras: Modelo Stihl F290 e Mini Trator - Huqsvarna
LTHL1738)

A Contratada deverá entregar juntamente com os equipamentos, objeto do presente Termo de
Referência, o certificado de garantia e os respectivos manuais técnicos dos itens.

Os produtos devem ser acondicionados em embalagem própria, original, conforme a praxe do fabricante,
garantindo sua integridade e rotulado, de acordo com a legislação em vigor.

Deverá ser apresentado prospectos especificando a marca/modelos dos produtos que cumpram as
normas vigentes e de acordo com o apontado no Manual dos equipamentos ( roçadeiras STIHL e Mini
Trator Huqsvarna  LTHL1738)

Os equipamentos deverão ser entregues no seguinte endereço:

SEPLAG/Coordenadoria Especial da Cidade Administrativa - Cidade Administrativa Presidente Tancredo
Neves, Rodovia Papa João Paulo II, Bairro Serra Verde, nº 4001 /3º andar - Belo Horizonte/MG - CEP:
31630-901, no horário de 08 às 15:00hs, previamente agendado através dos telefones: 31 3916 9947 - 31
98412 7791- (Adilson) ou  31 988424897 (Roberta).

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

O fornecedor deverá garantir a EXTENSÃO DA GARANTIA LEGAL (Garantia legal estabelecida pelo
Código de Defesa do Consumidor (CDC) de (30 dias - produtos não-duráveis); (90 dias - produtos
duráveis) por um período de 12 meses a partir da data de recebimento do produto, sem prejuízo de outra
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garantia complementar fornecida pelo licitante/fabricante em sua proposta comercial.

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 199,0000

Marca: husq Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

UNIDADE 1,0000 Não Belo HorizonteTRATORES,
EQUIPAMENTO

S,
COMPONENTE

S E
ACESSORIOS
AGRICOLAS

SEPLAG/CECA
D - Rod. Papa
João Paulo II,

B:Serra
Verde, nº 4001 -
BH/MG - CEP:

31630-901 

Número do lote: Situação:3 Homologado

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Item de material ou serviço: 001178830

PRATO GIRATORIO PARA ROCADEIRA - IDENTIFICACAO: PRATO GIRATORIO; MARCA:
STIHL/F220; REFERENCIA: 41267133100;

Demais informações necessárias para Contratação:

Para solicitar TR -  email: andrea.sa@planejamento.mg.gov.br

Para solicitar informações sobre os produtos - email: petterson.salles@planejamento.mg.gov.br

Produtos originais, de primeiro uso e compatíveis com o indicado pelo fabricante dos equipamentos,
conforme determina o manual dos produtos( Roçadeiras: Modelo Stihl F290 e Mini Trator - Huqsvarna
LTHL1738)

A Contratada deverá entregar juntamente com os equipamentos, objeto do presente Termo de
Referência, o certificado de garantia e os respectivos manuais técnicos dos itens.

Os produtos devem ser acondicionados em embalagem própria, original, conforme a praxe do fabricante,
garantindo sua integridade e rotulado, de acordo com a legislação em vigor.

Deverá ser apresentado prospectos especificando a marca/modelos dos produtos que cumpram as
normas vigentes e de acordo com o apontado no Manual dos equipamentos ( roçadeiras STIHL e Mini
Trator Huqsvarna  LTHL1738)

Os equipamentos deverão ser entregues no seguinte endereço:

SEPLAG/Coordenadoria Especial da Cidade Administrativa - Cidade Administrativa Presidente Tancredo
Neves, Rodovia Papa João Paulo II, Bairro Serra Verde, nº 4001 /3º andar - Belo Horizonte/MG - CEP:
31630-901, no horário de 08 às 15:00hs, previamente agendado através dos telefones: 31 3916 9947 - 31
98412 7791- (Adilson) ou  31 988424897 (Roberta).

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

O fornecedor deverá garantir a EXTENSÃO DA GARANTIA LEGAL (Garantia legal estabelecida pelo
Código de Defesa do Consumidor (CDC) de (30 dias - produtos não-duráveis); (90 dias - produtos
duráveis) por um período de 12 meses a partir da data de recebimento do produto, sem prejuízo de outra
garantia complementar fornecida pelo licitante/fabricante em sua proposta comercial.
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Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 14,5000

Marca: supreme Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 10,0000 Não Belo HorizonteTRATORES,
EQUIPAMENTO

S,
COMPONENTE

S E
ACESSORIOS
AGRICOLAS

SEPLAG/CECA
D - Rod. Papa
João Paulo II,

B:Serra
Verde, nº 4001 -
BH/MG - CEP:

31630-901 

Item de material ou serviço: 001528920

FIO DE NYLON PARA APARADOR DE GRAMA - FINALIDADE: CORTAR GRAMA, 2,7MM
QUADRADO; MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: COMPATIVEL COM TODAS AS ROCADEIRAS A
GASOLINA;

Demais informações necessárias para Contratação:

Para solicitar TR -  email: andrea.sa@planejamento.mg.gov.br

Para solicitar informações sobre os produtos - email: petterson.salles@planejamento.mg.gov.br

Produtos originais, de primeiro uso e compatíveis com o indicado pelo fabricante dos equipamentos,
conforme determina o manual dos produtos( Roçadeiras: Modelo Stihl F290 e Mini Trator - Huqsvarna
LTHL1738)

A Contratada deverá entregar juntamente com os equipamentos, objeto do presente Termo de
Referência, o certificado de garantia e os respectivos manuais técnicos dos itens.

Os produtos devem ser acondicionados em embalagem própria, original, conforme a praxe do fabricante,
garantindo sua integridade e rotulado, de acordo com a legislação em vigor.

Deverá ser apresentado prospectos especificando a marca/modelos dos produtos que cumpram as
normas vigentes e de acordo com o apontado no Manual dos equipamentos ( roçadeiras STIHL e Mini
Trator Huqsvarna  LTHL1738)

Os equipamentos deverão ser entregues no seguinte endereço:

SEPLAG/Coordenadoria Especial da Cidade Administrativa - Cidade Administrativa Presidente Tancredo
Neves, Rodovia Papa João Paulo II, Bairro Serra Verde, nº 4001 /3º andar - Belo Horizonte/MG - CEP:
31630-901, no horário de 08 às 15:00hs, previamente agendado através dos telefones: 31 3916 9947 - 31
98412 7791- (Adilson) ou  31 988424897 (Roberta).

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

O fornecedor deverá garantir a EXTENSÃO DA GARANTIA LEGAL (Garantia legal estabelecida pelo
Código de Defesa do Consumidor (CDC) de (30 dias - produtos não-duráveis); (90 dias - produtos
duráveis) por um período de 12 meses 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$): 0,8500
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Marca: powermax Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

METRO 700,0000 Não Belo HorizonteEQUIPAMENTO
S,

FERRAMENTAS
, UTENSILIOS E
COMPONENTE

S PARA
JARDINAGEM E
HORTICULTUR

A

SEPLAG/CECA
D - Rod. Papa
João Paulo II,

B:Serra
Verde, nº 4001 -
BH/MG - CEP:

31630-901

Item de material ou serviço: 000383325

VELA DE IGNICAO PARA EQUIPAMENTO AGRICOLA - EQUIPAMENTO: ROCADEIRA COSTAL;
MARCA/MODELO: STIHL/FS220; REFERENCIA: -;

Demais informações necessárias para Contratação:

Para solicitar TR -  email: andrea.sa@planejamento.mg.gov.br

Para solicitar informações sobre os produtos - email: petterson.salles@planejamento.mg.gov.br

Produtos originais, de primeiro uso e compatíveis com o indicado pelo fabricante dos equipamentos,
conforme determina o manual dos produtos( Roçadeiras: Modelo Stihl F290 e Mini Trator - Huqsvarna
LTHL1738)

A Contratada deverá entregar juntamente com os equipamentos, objeto do presente Termo de
Referência, o certificado de garantia e os respectivos manuais técnicos dos itens.

Os produtos devem ser acondicionados em embalagem própria, original, conforme a praxe do fabricante,
garantindo sua integridade e rotulado, de acordo com a legislação em vigor.

Deverá ser apresentado prospectos especificando a marca/modelos dos produtos que cumpram as
normas vigentes e de acordo com o apontado no Manual dos equipamentos ( roçadeiras STIHL e Mini
Trator Huqsvarna  LTHL1738)

Os equipamentos deverão ser entregues no seguinte endereço:

SEPLAG/Coordenadoria Especial da Cidade Administrativa - Cidade Administrativa Presidente Tancredo
Neves, Rodovia Papa João Paulo II, Bairro Serra Verde, nº 4001 /3º andar - Belo Horizonte/MG - CEP:
31630-901, no horário de 08 às 15:00hs, previamente agendado através dos telefones: 31 3916 9947 - 31
98412 7791- (Adilson) ou  31 988424897 (Roberta).

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

O fornecedor deverá garantir a EXTENSÃO DA GARANTIA LEGAL (Garantia legal estabelecida pelo
Código de Defesa do Consumidor (CDC) de (30 dias - produtos não-duráveis); (90 dias - produtos
duráveis) por um período de 12 meses 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$): 20,0000

Marca: supreme Modelo: -
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Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 5,0000 Não Belo HorizonteTRATORES,
EQUIPAMENTO

S,
COMPONENTE

S E
ACESSORIOS
AGRICOLAS

SEPLAG/CECA
D - Rod. Papa
João Paulo II,

B:Serra
Verde, nº 4001 -
BH/MG - CEP:

31630-901 

Item de material ou serviço: 001817612

ELEMENTO FILTRO P/MAQUINA E EQUIPAMENTO AGRICOLA - IDENTIFICACAO: FILTRO DE AR;
REFERENCIA:  4119-120-1600 ;  EQUIPAMENTO:  ROCADEIRA ;  MARCA/MODELO:
STIHL/FS290 /160 /180 /200  ;

Demais informações necessárias para Contratação:

Para solicitar TR -  email: andrea.sa@planejamento.mg.gov.br

Para solicitar informações sobre os produtos - email: petterson.salles@planejamento.mg.gov.br

Produtos originais, de primeiro uso e compatíveis com o indicado pelo fabricante dos equipamentos,
conforme determina o manual dos produtos( Roçadeiras: Modelo Stihl F290 e Mini Trator - Huqsvarna
LTHL1738)

A Contratada deverá entregar juntamente com os equipamentos, objeto do presente Termo de
Referência, o certificado de garantia e os respectivos manuais técnicos dos itens.

Os produtos devem ser acondicionados em embalagem própria, original, conforme a praxe do fabricante,
garantindo sua integridade e rotulado, de acordo com a legislação em vigor.

Deverá ser apresentado prospectos especificando a marca/modelos dos produtos que cumpram as
normas vigentes e de acordo com o apontado no Manual dos equipamentos ( roçadeiras STIHL e Mini
Trator Huqsvarna  LTHL1738)

Os equipamentos deverão ser entregues no seguinte endereço:

SEPLAG/Coordenadoria Especial da Cidade Administrativa - Cidade Administrativa Presidente Tancredo
Neves, Rodovia Papa João Paulo II, Bairro Serra Verde, nº 4001 /3º andar - Belo Horizonte/MG - CEP:
31630-901, no horário de 08 às 15:00hs, previamente agendado através dos telefones: 31 3916 9947 - 31
98412 7791- (Adilson) ou  31 988424897 (Roberta).

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

O fornecedor deverá garantir a EXTENSÃO DA GARANTIA LEGAL (Garantia legal estabelecida pelo
Código de Defesa do Consumidor (CDC) de (30 dias - produtos não-duráveis); (90 dias - produtos
duráveis) por um período de 12 meses 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$): 35,0000

Marca: stihl Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

COTEP / SIAD
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Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 5,0000 Não Belo HorizonteTRATORES,
EQUIPAMENTO

S,
COMPONENTE

S E
ACESSORIOS
AGRICOLAS

SEPLAG/CECA
D - Rod. Papa
João Paulo II,

B:Serra
Verde, nº 4001 -
BH/MG - CEP:

31630-901 

Item de material ou serviço: 001818376

ELEMENTO FILTRO P/MAQUINA E EQUIPAMENTO AGRICOLA - IDENTIFICACAO: PRE-FILTRO DE
AR EM ESPUMA; REFERENCIA: 4119-141-0300; EQUIPAMENTO: ROCADEIRA ; MARCA/MODELO:
STIHL / FS-160/FS-220/FS-280/FS-290;

Demais informações necessárias para Contratação:

Para solicitar TR -  email: andrea.sa@planejamento.mg.gov.br

Para solicitar informações sobre os produtos - email: petterson.salles@planejamento.mg.gov.br

Produtos originais, de primeiro uso e compatíveis com o indicado pelo fabricante dos equipamentos,
conforme determina o manual dos produtos( Roçadeiras: Modelo Stihl F290 e Mini Trator - Huqsvarna
LTHL1738)

A Contratada deverá entregar juntamente com os equipamentos, objeto do presente Termo de
Referência, o certificado de garantia e os respectivos manuais técnicos dos itens.

Os produtos devem ser acondicionados em embalagem própria, original, conforme a praxe do fabricante,
garantindo sua integridade e rotulado, de acordo com a legislação em vigor.

Deverá ser apresentado prospectos especificando a marca/modelos dos produtos que cumpram as
normas vigentes e de acordo com o apontado no Manual dos equipamentos ( roçadeiras STIHL e Mini
Trator Huqsvarna  LTHL1738)

Os equipamentos deverão ser entregues no seguinte endereço:

SEPLAG/Coordenadoria Especial da Cidade Administrativa - Cidade Administrativa Presidente Tancredo
Neves, Rodovia Papa João Paulo II, Bairro Serra Verde, nº 4001 /3º andar - Belo Horizonte/MG - CEP:
31630-901, no horário de 08 às 15:00hs, previamente agendado através dos telefones: 31 3916 9947 - 31
98412 7791- (Adilson) ou  31 988424897 (Roberta).

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

O fornecedor deverá garantir a EXTENSÃO DA GARANTIA LEGAL (Garantia legal estabelecida pelo
Código de Defesa do Consumidor (CDC) de (30 dias - produtos não-duráveis); (90 dias - produtos
duráveis) por um período de 12 meses 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$): 6,5000

Marca: stihl Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

COTEP / SIAD
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Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 20,0000 Não Belo HorizonteTRATORES,
EQUIPAMENTO

S,
COMPONENTE

S E
ACESSORIOS
AGRICOLAS

SEPLAG/CECA
D - Rod. Papa
João Paulo II,

B:Serra
Verde, nº 4001 -
BH/MG - CEP:

31630-901 

Item de material ou serviço: 001650238

CARRETEL PARA EQUIPAMENTOS AGRICOLAS - IDENTIFICACAO: CARRETEL SEGURAR O FIO
DE NYLON; EQUIPAMENTO: APARADOR DE GRAMA; MARCA/MODELO: STIHL/FS290;

Demais informações necessárias para Contratação:

Para solicitar TR -  email: andrea.sa@planejamento.mg.gov.br

Para solicitar informações sobre os produtos - email: petterson.salles@planejamento.mg.gov.br

Produtos originais, de primeiro uso e compatíveis com o indicado pelo fabricante dos equipamentos,
conforme determina o manual dos produtos( Roçadeiras: Modelo Stihl F290 e Mini Trator - Huqsvarna
LTHL1738)

A Contratada deverá entregar juntamente com os equipamentos, objeto do presente Termo de
Referência, o certificado de garantia e os respectivos manuais técnicos dos itens.

Os produtos devem ser acondicionados em embalagem própria, original, conforme a praxe do fabricante,
garantindo sua integridade e rotulado, de acordo com a legislação em vigor.

Deverá ser apresentado prospectos especificando a marca/modelos dos produtos que cumpram as
normas vigentes e de acordo com o apontado no Manual dos equipamentos ( roçadeiras STIHL e Mini
Trator Huqsvarna  LTHL1738)

Os equipamentos deverão ser entregues no seguinte endereço:

SEPLAG/Coordenadoria Especial da Cidade Administrativa - Cidade Administrativa Presidente Tancredo
Neves, Rodovia Papa João Paulo II, Bairro Serra Verde, nº 4001 /3º andar - Belo Horizonte/MG - CEP:
31630-901, no horário de 08 às 15:00hs, previamente agendado através dos telefones: 31 3916 9947 - 31
98412 7791- (Adilson) ou  31 988424897 (Roberta).

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

O fornecedor deverá garantir a EXTENSÃO DA GARANTIA LEGAL (Garantia legal estabelecida pelo
Código de Defesa do Consumidor (CDC) de (30 dias - produtos não-duráveis); (90 dias - produtos
duráveis) por um período de 12 meses 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$): 65,0000

Marca: powermax Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

COTEP / SIAD
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Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 8,0000 Não Belo HorizonteEQUIPAMENTO
S,

FERRAMENTAS
, UTENSILIOS E
COMPONENTE

S PARA
JARDINAGEM E
HORTICULTUR

A

SEPLAG/CECA
D - Rod. Papa
João Paulo II,

B:Serra
Verde, nº 4001 -
BH/MG - CEP:

31630-901

Fornecedores participantes por lote

Número do lote: Situação:

Regra de participação:

1 Homologado

0Número de fornecedores participantes:

Exclusiva para ME/EPP

Número do lote: Situação:

Regra de participação:

2 Homologado

1Número 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

* 30.969.511/0001-87 CRB
COMERCIO DE

INSUMOS
AGRICOLAS

LTDA

949,00 14/07/2021
08:42:00:586

Classificado -

* Fornecedor vencedor

Número do lote: Situação:

Regra de participação:

3 Homologado

1Número 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

* 30.969.511/0001-87 CRB
COMERCIO DE

INSUMOS
AGRICOLAS

LTDA

1.665,00 14/07/2021
08:59:58:442

Classificado -

* Fornecedor vencedor

COTEP / SIAD
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Nome Data de homologação Lotes

M1127166 - MARIANA MARCIA
CUSTODIO

M1127166 - MARIANA MARCIA
CUSTODIO
1; 2; 321/07/2021

Responsável pela homologação e adjudicação
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