
Relatório de resultado de cotação eletrônica

Cotação eletrônica: 1501122 000025/2021

Unidade de compra: 1501122 - UCMPCS.

Órgão / Entidade:

Objeto de licitação:

Fase:

Garantia mínima:

Prazo de entrega / execução:

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Prestação de serviço de manutenção corretiva de 14 micro-ondas sob a forma de
manutenção integral, com fornecimento de peças.
Descrição detalhada no TR.

Concluído

-

-

1501.04.122.161.4482.0001.339039.21.0.10.1

Dotações orçamentárias:

Data da abertura:

Data de fechamento:

Hora de abertura:

Hora de fechamento:

02/06/2021 09:00:00

09/06/2021 10:00:00

Itens por lote

Número do lote: Situação:1 Homologado

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Item de material ou serviço: 000075612

MANUTENCAO CORRETIVA E REPAROS EM MICRO-ONDAS,COM FORNECIMENTO DE PECAS

Demais informações necessárias para Contratação:

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

Para maiores informações sobre o serviço: raquel.magalhaes@planejamento.mg.gov.br

Garantia mínima de 90 (noventa) dias a contar do recebimento definitivo da Nota Fiscal.

Prazo para conclusão das atividades: 30 dias corridos após recebimento da ordem de serviço.

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.
O atestado deverá conter dados de qualificação da instituição emitente, data, nome e assinatura do
responsável, período e local de execução, telefones e e-mail.

As manutenções  deverão ser realizadas  no seguinte endereço: Cidade Administrativa Presidente
Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, Bairro Serra Verde, nº 4001 - Belo Horizonte/MG - CEP:
31630-901 ,  no  horá r io  de  08  às  16h ,  p rev iamente  agendado a t ravés  do  e -ma i l
a l imen tacao@plane jamento .mg.gov .b r ,  com um mín imo de  24h  de  an tecedênc ia .

Será disponibilizado espaço na Cidade Administrativa para a empresa prestar as devidas manutenções
no próprio local. Caso seja de interesse da empresa LICITADA, essa poderá, desde que expressamente
autorizada pela Administração,  prestar a manutenção em outro local (um outro centro de manutenção),
ficando sob sua responsabilidade o transporte e a guarda dos bens.
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A substituição de peças deverá ser por peças novas, preferencialmente originais ou recomendadas pelo
fabricante.

As empresas interessadas poderão realizar visita técnica para melhor conhecimento das condições de
execução do objeto.
A visita técnica será realizada com agendamento prévio, acompanhada por servidor designado pelo Setor
de Alimentação - NOLog/CECAD .
O representante da empresa 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.
Telefone para agendamento: (31) 3916-0900.

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 5987,0000

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

ELETRODOMES
TICOS

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

B:Serra
Verde, nº 4001 -

3º andar -
BH/MG - CEP:

31630-901 

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

* 17.983.226/0001-52 4TECH
MANUTENCAO
LABORATORIA

L,
REFRIGERACA

O E
HOSPITALAR
LTDA - EPP

5.987,00 09/06/2021
09:59:54:473

Classificado -

38.680.823/0001-88 RENATO
SEVERINO

BICALHO DE
LIMA - CPF

71226311687 -
ME

12.750,00 08/06/2021
14:09:18:353

Classificado -

29.340.740/0001-59 RODRIGO DE
AMORIM DOS

SANTOS
01342799640

16.900,00 07/06/2021
13:41:48:349

Classificado -

* Fornecedor vencedor
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Nome Data de homologação Lotes

M1127166 - MARIANA MARCIA
CUSTODIO

M1127166 - MARIANA MARCIA
CUSTODIO
109/06/2021

Responsável pela homologação e adjudicação
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