Relatório de resultado de cotação eletrônica
Cotação eletrônica: 1501122 000043/2021
Unidade de compra:

1501122 - UCMPCS.

Órgão / Entidade:

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Objeto de licitação:

OLEO LUBRIFICANTE - CLASSIFICACAO: 8017H 2 TEMPOS, este item deverá ser o
especifico solicitado pelo manual do fabricantes da roçadeira modelo Sthil FS290.

Fase:

Concluído

Garantia mínima:

-

Prazo de entrega / execução:

-

Dotações orçamentárias:
1501.04.122.161.4482.0001.339030.27.0.10.1
Data da abertura:

19/07/2021

Hora de abertura:

10:00:00

Data de fechamento:

23/07/2021

Hora de fechamento:

11:00:00

1

Situação:

Itens por lote

Número do lote:

Regra de participação:

Homologado

Exclusiva para ME/EPP

Item de material ou serviço:

001817272

OLEO LUBRIFICANTE - CLASSIFICACAO: 8017H 2 TEMPOS;
Demais informações necessárias para Contratação:
Para solicitar o Termo de Referência, gentileza entrar em contato pelo e-mail
almoxarifado@planejamento.mg.gov.br
Em caso de dúvidas sobre o produto, entrar em contato com Petterson através do e-mail
peteterson.salles@planejamento.mg.gov.br
ESPECIFICAÇÃO DOS OBJETOS: OLEO LUBRIFICANTE - CLASSIFICACAO: 8017H 2 TEMPOS
*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.
Os materiais deverão seguir as especificações contidas nos códigos de materiais que caracterizam cada
um, copiados do Catálogo de Materiais na coluna Descrição do item CATMAS, observando a
primordialidade:
- Produtos originais, de primeiro uso e compatíveis com o indicado pelo fabricante dos equipamentos,
conforme determina o manual dos produtos - Roçadeiras: Modelo Stihl F290.
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.
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.
Deverá ser apresentado prospectos especificando a marca/modelos dos produtos que cumpram as
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normas vigentes e de acordo com o apontado no Manual dos equipamentos - roçadeiras STIHL.
Prazo de Entrega:
Até 30 (trinta) dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de
Fornecimento ou documento equivalente.
Do Local e Horário de Entrega:
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).
Os produtos serão recebidos:
Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do equipamento
com a especificação, oportunidade em que se observarão apenas as informações constantes da fatura e
das embalagens, em confronto com a respectiva nota de empenho.
Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, que
deverá acontecer em até 07 (sete) dias úteis, contados a partir do recebimento provisório.
Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do artigo 67 da Lei nº. 8.666 de
1993, será designado pela autoridade competente, agente para acompanhar e fiscalizar a entrega da
aquisição, como representante da Administração.
Será designado o agente: Adilson Lopes dos Santos.
Situação de compra: Revogado
Justificativa da situação de compra:
Proposta do único fornecedor participante está muito acima do valor de referência, conforme e-mail anexo
ao processo sei 1500.01.0104319/2021-22.
Menor lance atual:
Valor unitário (R$): 999,0000
Marca:

STIHL

Linha de
fornecimento

Unidade de
aquisição

COMBUSTIVEIS
,
LUBRIFICANTE
SE
DERIVADOS

GALAO 20,00
LITRO

Modelo:

STIHL

Quantidade

Fornecedor
deve enviar
amostra

Cidade

2,0000

Não

Belo Horizonte

Local de
entrega
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:

1

Situação:

Regra de participação:

Exclusiva para ME/EPP

Número de fornecedores participantes:

CNPJ/CPF

08.468.470/0001-96

COTEP / SIAD
29/07/2021 13:38

Homologado

Nome do
fornecedor /
empresarial
MOTOLIMA
COMERCIAL DE
MOTORES E
PECAS LTDA EPP

1

Situação da
Justificativa
Melhor lance
Horário do
classificação da
para
para o lote (R$) melhor lance
proposta
desclassificação
1.998,00

20/07/2021
12:49:20:647

Classificado

-
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Responsável pela homologação e adjudicação
Nome

Data de homologação

M1127166 - MARIANA MARCIA
CUSTODIO
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29/07/2021

Lotes

1
M1127166
- MARIANA MARCIA
CUSTODIO
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