
Relatório de resultado de cotação eletrônica

Cotação eletrônica: 1501122 000061/2021

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 serviços para instalação de divisória no NRPMSO de Uberaba com
fornecimento do painel
divisório, incluindo-se a mão-de-obra e todos os materiais necessários para execução .

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:

16/09/2021 09:00:00

21/09/2021 12:00:00

Itens por lote

Número do lote: Situação:1 Homologado

Regra de participação: Exclusiva para ME/EPP

Item de material ou serviço: 000002194

SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE  DIVISORIAS

Demais informações necessárias para Contratação:

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

Para informações sobre o serviço: claudia.coelho@planejamento.mg.gov.br

Prestação de serviços para instalação de divisória no NRPMSO de Uberaba com fornecimento de
material e do painel medindo 1,45 de largura e 2,10 de altura. Na largura da divisória será necessário a
instalação de porta divisória com 70 cm de largura.

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 pela
Regional de Uberaba.
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: (34) 3312-8530.

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.

Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Avenida Maria Carmelita Castro, n° 235 - Bairro Vila
Olímpica em Uberaba/MG - CEP 38.065-320,  no horário das 08 às 18 horas.
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O início das atividades deverá ocorrer em até 3 (três) dias úteis após o recebimento da nota de empenho
por e-mail.

Periodicidade da execução: Até 2 (dois) dias úteis

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Menor lance atual:

Valor unitário (R$): 849,0000

Marca: - Modelo: -

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição Quantidade

Fornecedor
deve enviar

amostra
Cidade Local de

entrega

1,00 UNIDADE 1,0000 Não UberabaINSTALACAO E
MONTAGEM DE

BOX,
BANCADAS E
DIVISORIAS

Avenida Maria
Carmelita

Castro, n° 235 -
B. Vila Olímpica
em Uberaba/MG

Fornecedores participantes por lote

Número do lote: Situação:

Regra de participação:

1 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

* 30.486.374/0001-20 ORLANDO
FERREIRA DOS

SANTOS
07150482600

849,00 21/09/2021
10:52:25:814

Classificado -

* Fornecedor vencedor

Nome Data de homologação Lotes

M1127166 - MARIANA MARCIA
CUSTODIO

M1127166 - MARIANA MARCIA
CUSTODIO
127/09/2021

Responsável pela homologação e adjudicação
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