
Relatório de detalhes do processo de compra

Nº do processo: 2331032 000051/2020

Órgão ou entidade:

Unidade:

Situação:

Procedimento de contratação:

SVCR/IPEM

Concluído

Registro de preços realizado no SIRP

INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE MG

Condições de Pagamento: Integral - até 30 dias após o recebimento definitivo

Objeto do processo:

Materiais de informática

Tipo de licitação: Menor Preço

Critério de julgamento:

Data do cadastramento: 14/09/2020

Por item

Valor total homologado: R$ 5.604,70

Valor total previsto: R$ 5.604,70

Dotações orcamentárias:

IPG
MC

ID P/A F IPUITEMPRG
Natureza de despesa

SUBFFUN C/AUO
EDGD

4 122 705 2500 12331 3 3 90 30 16 73 10

Número do item: Código do item:1 001629891

Especificação do item de material ou serviço:

ADAPTADOR/CONVERSOR - IDENTIFICACAO: ADAPTADOR EXTENSOR HDMI VIA CABO DE
REDE; CONECTOR (1): HDMI; CONECTOR (2): RJ45;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

EXTENSOR HDMI VIA CABO DE REDE COM SUPORTE AUDIO E VIDEO, RESOLUCAO DE
1080P E HDCP.

Complementação da especificação do item de material - CATMAS:

Prazo de entrega: 10

Garantia mínima: -

Itens do processo:
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Quantidade: 3,0000

1,00 UNIDADEUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 23,2000 Banco de melhores preçosOrigem:

Item Planejado: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/10/2020 Frequência de entrega: Mensal

Cidade: MINAS GERAIS

Pedido: 2331032 000101/2020 Quantidade: 3,0000

Elemento-item de despesa: 3016 - MATERIAL DE INFORMATICA

Preço de referência: Origem:23,2000 Banco de melhores preços

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

2331032 - SVCR/IPEM

2330001

2331 - IPEMMG

Local de entrega:

Rua Cristiano França Teixeira Guimarães, 80. CINCO-  CEP : 32.010-130.

Linha de fornecimento:

EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, COMPONENTES, ACESSORIOS E PERIFERICOS PARA
INFORMATICA

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

A CONTRATADA será constantemente avaliada em termos de sua(s) entrega(s) por procedimentos e
critérios definidos na Resolução Seplag nº 13, de 07/02/2014.

Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

2331006 000010/2020

3,0000

NTI/IPEM

Justificativa:

Essas aquisições se fazem importantes e necessárias para atender à necessidade de itens de
suprimentos e de manutenção do parque de tecnologia do órgão. Manutenção essa executada pelos
técnicos de informática do setor de TI.

Os adaptadores HDMI/RJ45 servirão para facilitar a conexão entre o computador e o data show em
reuniões, sendo possível substituir um cabo HDMI por cabo de rede. A quantidade solicitada é 3
unidades devido ao Ipem-MG possuir três locais na Sede para realização de reuniões: telecentro,
auditório e sala de reunião.

O cabo de rede servirá para suprir a necessidade do órgão, pois não consta em seu estoque esse item
há alguns anos. Os cabos existentes foram bastante reutilizados na estrutura das regionais e,
principalmente, nas mudanças de endereços de algumas regionais feitas recentemente. A quantidade
solicitada de 5 unidades  prevê que o Ipem-MG tenha cabos de redes novos para demandas futuras.
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Quanto ao HD interno, ele será utilizado na manutenção dos computadores. A quantidade solicitada é
10, por ser o item que apresenta defeitos, principalmente pelo tempo de uso.

Os cabos de força em Y serão utilizados para melhor utilização das tomadas, e assim, poder haver
mais tomadas livres. O quantitativo é 5 unidades que serão utilizados na Sede, desocupando algumas
tomadas.

A aquisição dos teclados será para a substituição dos defeituosos. O quantitativo será 20, pois trata-se
de um item que possui grande ocorrência de defeitos, principalmente pelo tempo de uso.

Com essas aquisições, o Ipem-MG irá possuir ferramentas necessárias para renovação de
equipamentos, para o aprimoramento do uso de cabos e garantia de continuidade dos serviços
executados nos equipamentos.

Colocação:

Fornecedor:

1

18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME

Nº da ata de registro de preços: 67/2020

Marca: TSA

Modelo: EX-01

Valor unitário: R$ 23,2000 Valor unitário atualizado: R$ 23,2000

Valor total: R$ 69,60 Valor total atualizado: R$ 69,60

Propostas vencedoras:

Número do item: Código do item:2 001628410

Especificação do item de material ou serviço:

DISCO RIGIDO (HD) INTERNO - TAMANHO: 3,5 POLEGADAS; CAPACIDADE: 1TB; INTERFACE:
SATA 3; ROTACAO POR MINUTO: 7200 RPM;

Natureza de despesa: 05 - PERMANENTE/CONSUMO

Prazo de entrega: 10

Garantia mínima: -

Quantidade: 10,0000

1,00 UNIDADEUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 283,8700 Banco de melhores preçosOrigem:

Item Planejado: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/10/2020 Frequência de entrega: Mensal

Cidade: MINAS GERAIS

Pedido: 2331032 000101/2020 Quantidade: 10,0000

Elemento-item de despesa: 3016 - MATERIAL DE INFORMATICA

Preço de referência: Origem:283,8700 Banco de melhores preços
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Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

2331032 - SVCR/IPEM

2330001

2331 - IPEMMG

Local de entrega:

Rua Cristiano França Teixeira Guimarães, 80. CINCO-  CEP : 32.010-130.

Linha de fornecimento:

EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, COMPONENTES, ACESSORIOS E PERIFERICOS PARA
INFORMATICA

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

A CONTRATADA será constantemente avaliada em termos de sua(s) entrega(s) por procedimentos e
critérios definidos na Resolução Seplag nº 13, de 07/02/2014.

Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

2331006 000010/2020

10,0000

NTI/IPEM

Justificativa:

Essas aquisições se fazem importantes e necessárias para atender à necessidade de itens de
suprimentos e de manutenção do parque de tecnologia do órgão. Manutenção essa executada pelos
técnicos de informática do setor de TI.

Os adaptadores HDMI/RJ45 servirão para facilitar a conexão entre o computador e o data show em
reuniões, sendo possível substituir um cabo HDMI por cabo de rede. A quantidade solicitada é 3
unidades devido ao Ipem-MG possuir três locais na Sede para realização de reuniões: telecentro,
auditório e sala de reunião.

O cabo de rede servirá para suprir a necessidade do órgão, pois não consta em seu estoque esse item
há alguns anos. Os cabos existentes foram bastante reutilizados na estrutura das regionais e,
principalmente, nas mudanças de endereços de algumas regionais feitas recentemente. A quantidade
solicitada de 5 unidades  prevê que o Ipem-MG tenha cabos de redes novos para demandas futuras.

Quanto ao HD interno, ele será utilizado na manutenção dos computadores. A quantidade solicitada é
10, por ser o item que apresenta defeitos, principalmente pelo tempo de uso.

Os cabos de força em Y serão utilizados para melhor utilização das tomadas, e assim, poder haver
mais tomadas livres. O quantitativo é 5 unidades que serão utilizados na Sede, desocupando algumas
tomadas.

A aquisição dos teclados será para a substituição dos defeituosos. O quantitativo será 20, pois trata-se
de um item que possui grande ocorrência de defeitos, principalmente pelo tempo de uso.

Com essas aquisições, o Ipem-MG irá possuir ferramentas necessárias para renovação de
equipamentos, para o aprimoramento do uso de cabos e garantia de continuidade dos serviços
executados nos equipamentos.

Colocação:

Fornecedor:

1

18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME

Propostas vencedoras:
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Nº da ata de registro de preços: 67/2020

Marca: SEAGATE

Modelo: 1TB 3,5 SATA3 7200

Valor unitário: R$ 283,8700 Valor unitário atualizado: R$ 283,8700

Valor total: R$ 2.838,70 Valor total atualizado: R$ 2.838,70

Número do item: Código do item:3 001187058

Especificação do item de material ou serviço:

CABO DE REDE - TIPO: UTP; NUMERO DE PARES: 4 PARES; DIAMETRO EXTERNO: 6 MM;
CONDUTOR: COBRE; COR: AZUL; CATEGORIA: 6;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

NORMA APLICAVEL: EIA/TIA 568-A

Complementação da especificação do item de material - CATMAS:

Prazo de entrega: 10

Garantia mínima: -

Quantidade: 5,0000

CAIXA 305,00 METROUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 429,7300 Banco de melhores preçosOrigem:

Item Planejado: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/10/2020 Frequência de entrega: Mensal

Cidade: MINAS GERAIS

Pedido: 2331032 000101/2020 Quantidade: 5,0000

Elemento-item de despesa: 3016 - MATERIAL DE INFORMATICA

Preço de referência: Origem:429,7300 Banco de melhores preços

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

2331032 - SVCR/IPEM

2330001

2331 - IPEMMG

Local de entrega:

Rua Cristiano França Teixeira Guimarães, 80. CINCO-  CEP : 32.010-130.

Linha de fornecimento:

EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, COMPONENTES, ACESSORIOS E PERIFERICOS PARA
INFORMATICA

Justificativa da aquisição:

-
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Observação:

A CONTRATADA será constantemente avaliada em termos de sua(s) entrega(s) por procedimentos e
critérios definidos na Resolução Seplag nº 13, de 07/02/2014.

Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

2331006 000010/2020

5,0000

NTI/IPEM

Justificativa:

Essas aquisições se fazem importantes e necessárias para atender à necessidade de itens de
suprimentos e de manutenção do parque de tecnologia do órgão. Manutenção essa executada pelos
técnicos de informática do setor de TI.

Os adaptadores HDMI/RJ45 servirão para facilitar a conexão entre o computador e o data show em
reuniões, sendo possível substituir um cabo HDMI por cabo de rede. A quantidade solicitada é 3
unidades devido ao Ipem-MG possuir três locais na Sede para realização de reuniões: telecentro,
auditório e sala de reunião.

O cabo de rede servirá para suprir a necessidade do órgão, pois não consta em seu estoque esse item
há alguns anos. Os cabos existentes foram bastante reutilizados na estrutura das regionais e,
principalmente, nas mudanças de endereços de algumas regionais feitas recentemente. A quantidade
solicitada de 5 unidades  prevê que o Ipem-MG tenha cabos de redes novos para demandas futuras.

Quanto ao HD interno, ele será utilizado na manutenção dos computadores. A quantidade solicitada é
10, por ser o item que apresenta defeitos, principalmente pelo tempo de uso.

Os cabos de força em Y serão utilizados para melhor utilização das tomadas, e assim, poder haver
mais tomadas livres. O quantitativo é 5 unidades que serão utilizados na Sede, desocupando algumas
tomadas.

A aquisição dos teclados será para a substituição dos defeituosos. O quantitativo será 20, pois trata-se
de um item que possui grande ocorrência de defeitos, principalmente pelo tempo de uso.

Com essas aquisições, o Ipem-MG irá possuir ferramentas necessárias para renovação de
equipamentos, para o aprimoramento do uso de cabos e garantia de continuidade dos serviços
executados nos equipamentos.

Colocação:

Fornecedor:

1

01.115.345/0001-53 - MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA

Nº da ata de registro de preços: 67/2020

Marca: FURUKAWA

Modelo: CX 305 AZ CAT 6

Valor unitário: R$ 429,7300 Valor unitário atualizado: R$ 429,7300

Valor total: R$ 2.148,65 Valor total atualizado: R$ 2.148,65

Propostas vencedoras:

Número do item: Código do item:4 001275410

Especificação do item de material ou serviço:

CABO DE ALIMENTACAO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - EQUIPAMENTO COMPATIVEL:
COMPUTADOR; COMPRIMENTO: 1,8 METROS; CONECTOR: 2 FEMEAS X 1 MACHO TRIPOLAR;
TENSAO/CORRENTE: 250V/10A;

Processo de compra / SIAD

07/10/2020   08:31

RELATÓRIO DE DETALHES DO PROCESSO DE COMPRA

Página 6 de 10



Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

CONFORME NORMA NBR DA ABNT VIGENTE.

Complementação da especificação do item de material - CATMAS:

Prazo de entrega: 10

Garantia mínima: -

Quantidade: 5,0000

1,00 UNIDADEUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 29,9900 Banco de melhores preçosOrigem:

Item Planejado: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/10/2020 Frequência de entrega: Mensal

Cidade: MINAS GERAIS

Pedido: 2331032 000101/2020 Quantidade: 5,0000

Elemento-item de despesa: 3016 - MATERIAL DE INFORMATICA

Preço de referência: Origem:29,9900 Banco de melhores preços

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

2331032 - SVCR/IPEM

2330001

2331 - IPEMMG

Local de entrega:

Rua Cristiano França Teixeira Guimarães, 80. CINCO-  CEP : 32.010-130.

Linha de fornecimento:

EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, COMPONENTES, ACESSORIOS E PERIFERICOS PARA
INFORMATICA

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

A CONTRATADA será constantemente avaliada em termos de sua(s) entrega(s) por procedimentos e
critérios definidos na Resolução Seplag nº 13, de 07/02/2014.

Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

2331006 000010/2020

5,0000

NTI/IPEM

Justificativa:

Essas aquisições se fazem importantes e necessárias para atender à necessidade de itens de
suprimentos e de manutenção do parque de tecnologia do órgão. Manutenção essa executada pelos
técnicos de informática do setor de TI.
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Os adaptadores HDMI/RJ45 servirão para facilitar a conexão entre o computador e o data show em
reuniões, sendo possível substituir um cabo HDMI por cabo de rede. A quantidade solicitada é 3
unidades devido ao Ipem-MG possuir três locais na Sede para realização de reuniões: telecentro,
auditório e sala de reunião.

O cabo de rede servirá para suprir a necessidade do órgão, pois não consta em seu estoque esse item
há alguns anos. Os cabos existentes foram bastante reutilizados na estrutura das regionais e,
principalmente, nas mudanças de endereços de algumas regionais feitas recentemente. A quantidade
solicitada de 5 unidades  prevê que o Ipem-MG tenha cabos de redes novos para demandas futuras.

Quanto ao HD interno, ele será utilizado na manutenção dos computadores. A quantidade solicitada é
10, por ser o item que apresenta defeitos, principalmente pelo tempo de uso.

Os cabos de força em Y serão utilizados para melhor utilização das tomadas, e assim, poder haver
mais tomadas livres. O quantitativo é 5 unidades que serão utilizados na Sede, desocupando algumas
tomadas.

A aquisição dos teclados será para a substituição dos defeituosos. O quantitativo será 20, pois trata-se
de um item que possui grande ocorrência de defeitos, principalmente pelo tempo de uso.

Com essas aquisições, o Ipem-MG irá possuir ferramentas necessárias para renovação de
equipamentos, para o aprimoramento do uso de cabos e garantia de continuidade dos serviços
executados nos equipamentos.

Colocação:

Fornecedor:

1

18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME

Nº da ata de registro de preços: 67/2020

Marca: XCE

Modelo: Y 1,80 CF-08

Valor unitário: R$ 29,9900 Valor unitário atualizado: R$ 29,9900

Valor total: R$ 149,95 Valor total atualizado: R$ 149,95

Propostas vencedoras:

Número do item: Código do item:5 001329820

Especificação do item de material ou serviço:

TECLADO PARA INFORMATICA - TIPO: TECLADO COM CABO; TECLA: 107 TECLAS; PADRAO:
PORTUGUES ABNT2; INTERFACE: USB; LAYOUT: BRASILEIRO (PORTUGUES);

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

TECLADO COM PES DOBRAVEIS PARA AJUSTE DE ALTURA/INCLINACAO.

Complementação da especificação do item de material - CATMAS:

Prazo de entrega: 10

Garantia mínima: -

Quantidade: 20,0000

1,00 UNIDADEUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 19,8900 Banco de melhores preçosOrigem:

Item Planejado: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Homologado / Ratificado
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Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 06/10/2020 Frequência de entrega: Mensal

Cidade: MINAS GERAIS

Pedido: 2331032 000101/2020 Quantidade: 20,0000

Elemento-item de despesa: 3016 - MATERIAL DE INFORMATICA

Preço de referência: Origem:19,8900 Banco de melhores preços

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

2331032 - SVCR/IPEM

2330001

2331 - IPEMMG

Local de entrega:

Rua Cristiano França Teixeira Guimarães, 80. CINCO-  CEP : 32.010-130.

Linha de fornecimento:

EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, COMPONENTES, ACESSORIOS E PERIFERICOS PARA
INFORMATICA

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

A CONTRATADA será constantemente avaliada em termos de sua(s) entrega(s) por procedimentos e
critérios definidos na Resolução Seplag nº 13, de 07/02/2014.

Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

2331006 000010/2020

20,0000

NTI/IPEM

Justificativa:

Essas aquisições se fazem importantes e necessárias para atender à necessidade de itens de
suprimentos e de manutenção do parque de tecnologia do órgão. Manutenção essa executada pelos
técnicos de informática do setor de TI.

Os adaptadores HDMI/RJ45 servirão para facilitar a conexão entre o computador e o data show em
reuniões, sendo possível substituir um cabo HDMI por cabo de rede. A quantidade solicitada é 3
unidades devido ao Ipem-MG possuir três locais na Sede para realização de reuniões: telecentro,
auditório e sala de reunião.

O cabo de rede servirá para suprir a necessidade do órgão, pois não consta em seu estoque esse item
há alguns anos. Os cabos existentes foram bastante reutilizados na estrutura das regionais e,
principalmente, nas mudanças de endereços de algumas regionais feitas recentemente. A quantidade
solicitada de 5 unidades  prevê que o Ipem-MG tenha cabos de redes novos para demandas futuras.

Quanto ao HD interno, ele será utilizado na manutenção dos computadores. A quantidade solicitada é
10, por ser o item que apresenta defeitos, principalmente pelo tempo de uso.

Os cabos de força em Y serão utilizados para melhor utilização das tomadas, e assim, poder haver
mais tomadas livres. O quantitativo é 5 unidades que serão utilizados na Sede, desocupando algumas
tomadas.

A aquisição dos teclados será para a substituição dos defeituosos. O quantitativo será 20, pois trata-se
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de um item que possui grande ocorrência de defeitos, principalmente pelo tempo de uso.

Com essas aquisições, o Ipem-MG irá possuir ferramentas necessárias para renovação de
equipamentos, para o aprimoramento do uso de cabos e garantia de continuidade dos serviços
executados nos equipamentos.

Colocação:

Fornecedor:

1

18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME

Nº da ata de registro de preços: 67/2020

Marca: MYMAX

Modelo: 107T ABNT ST 8201

Valor unitário: R$ 19,8900 Valor unitário atualizado: R$ 19,8900

Valor total: R$ 397,80 Valor total atualizado: R$ 397,80

Propostas vencedoras:

PARA FINS DO DISPOSTO NO ART. 16 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DECLARO QUE PARA AS
DESPESAS DECORRENTES DO OBJETO DESTE PROCESSO DE COMPRA HÁ ADEQUAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM O CORRENTE ORÇAMENTO APROVADO E
COMPATIBILIDADE COM O PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL E COM A LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.

MELISSA BARCELLOS MARTINELLE - Ordenador
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