
Relatório de detalhes do processo de compra

Nº do processo: 2331032 000053/2020

Órgão ou entidade:

Unidade:

Situação:

Procedimento de contratação:

SVCR/IPEM

Concluído

Dispensa de Licitação - Por valor - Cotação eletrônica - adm direta, fundação ou autarquia - Até R$ 50.000,00

INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE MG

Condições de Pagamento: Integral - até 15 dias após o recebimento definitivo

Objeto do processo:

Materiais elétricos e porta veneziana

Tipo de licitação: Menor Preço

Critério de julgamento:

Data do cadastramento: 18/09/2020

Por item

Valor total homologado: R$ 1.581,70

Valor total previsto: R$ 3.606,30

Dotações orcamentárias:

IPG
MC

ID P/A F IPUITEMPRG
Natureza de despesa

SUBFFUN C/AUO
EDGD

23 125 63 4127 12331 3 3 90 30 19 73 10

23 125 63 4127 12331 3 3 90 30 20 73 10

Data e hora de abertura da cotação eletrônica: 23/09/2020 15:00:00

Data e hora do fechamento da cotação eletrônica: 24/09/2020 14:00:00

Número do item: Código do item:1 001079514

Especificação do item de material ou serviço:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA:
MOLE; ENCORDOAMENTO: 5; ISOLAMENTO: 750V; COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLASTICO
NAO HALOGENO; SECAO: 4,0 MM2; COR: BRANCO;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

Prazo de entrega: 5

Itens do processo:
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Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Forma de Fornecimento / Execução: Integral (uma única entrega).

Prazo de entrega: 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota de Empenho e da autorização de
fornecimento.

Local de entrega: Regional do IPEM - Uberlândia, localizada na Avenida Airton Borges da Silva, 969,
Bairro: Distrito Industrial, Uberlândia - MG.

Todos os itens deverão ter registro ativo no INMETRO.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Serviço de Compras através do e-mail
compras@ipem.mg.gov.br.

Quantidade: 50,0000

1,00 METROUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 3,3200 Banco de melhores preçosOrigem:

Item Planejado: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Fracassado

Data de homologação / ratificação: 14/10/2020 Frequência de entrega: Mensal

Cidade: Uberlândia

Pedido: 2331032 000106/2020 Quantidade: 50,0000

Elemento-item de despesa: 3020 - MATERIAL ELETRICO

Preço de referência: Origem:3,3200 Banco de melhores preços

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

2331032 - SVCR/IPEM

2330001

2331 - IPEMMG

Local de entrega:

Avenida Airton Borges da Silva, 969, Bairro Minas Gerais, Uberlândia-MG

Linha de fornecimento:

EQUIPAMENTOS, COMPONENTES E ACESSORIOS PARA GERACAO E DISTRIBUICAO DE
ENERGIA

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.
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Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

2331033 000025/2020

50,0000

SVTR/IPEM

Justificativa:

Lavrado em alguns boletins de ocorrência e para demais fins, foi registrado que a regional do IPEM -
(Uberlândia), localizada na Avenida Airton Borges da Silva, 969, Bairro Minas Gerais - Uberlândia/MG,
passou por algumas invasões de indivíduos que vieram a danificar o patrimônio Público.

Entres estes, fora danificado parte da rede elétrica, subtraindo cabos elétricos e outros itens das áreas
administrativas e área externa. Além da parte elétrica, foi verificado também que portas, fechaduras,
quebra de vidros de portas e janelas foram danificados, com o intuito de terem acesso a outras salas e
bens considerados como patrimônio permanente do Estado.

Vale ressaltar que a regional está instalada em uma área 20.160m2, englobando assim as partes
administrativas e áreas verdes. Atualmente a regional não é murada em suas limitações de terreno,
possuindo apenas uma cerca em tela e fios de arame para delimitar à área. Fato este que torna
vulnerável os acessos pela cerca facilitando assim, à ação de indivíduos mal intencionados em
saquear o patrimônio publico.

Após levantamento dos danos causados foi verificado a necessidade de restabelecer a iluminação e
pontos de energia em algumas áreas especificas, dando a possibilidade de uso nas salas de
TELECENTRO, AUDITÓRIO, CAMINHÃO  TANQUE e estabelecer novos pontos de iluminação
externa em algumas áreas específicas, facilitando assim uma melhor visualização noturna e segurança
para os porteiros.

Haverá a necessidade de VERIFICAR e RECUPERAR os quadros de distribuição elétricos
secundários no setor de telecentro, haja vista que destes provem a distribuição de energia elétrica que
alimenta o próprio setor, o setor de auditório e iluminação do pátio externo que circundam a parte
administrativa.

Por fim, foi verificado a necessidade de se realizar a substituição de algumas portas e recuperação e
uma tampa de fossa séptica na área externa do instituto.
Observação:

Número do item: Código do item:2 000201049

Especificação do item de material ou serviço:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA:
MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 5; ISOLAMENTO: 750V; COBERTURA: COMPOSTO
TERMOPLASTICO NAO HALOGENO; SECAO: 4,0 MM2; COR: PRETO;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

COM BAIXA EMISSAO DE GASES TOXICOS CONFORME NBR 5410 E NBR 13248.

Complementação da especificação do item de material - CATMAS:

Prazo de entrega: 5

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Forma de Fornecimento / Execução: Integral (uma única entrega).

Prazo de entrega: 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota de Empenho e da autorização de
fornecimento.

Local de entrega: Regional do IPEM - Uberlândia, localizada na Avenida Airton Borges da Silva, 969,
Bairro: Distrito Industrial, Uberlândia - MG.
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Todos os itens deverão ter registro ativo no INMETRO.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Serviço de Compras através do e-mail
compras@ipem.mg.gov.br.

Quantidade: 50,0000

1,00 METROUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 3,3200 Banco de melhores preçosOrigem:

Item Planejado: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Fracassado

Data de homologação / ratificação: 14/10/2020 Frequência de entrega: Mensal

Cidade: Uberlândia

Pedido: 2331032 000107/2020 Quantidade: 50,0000

Elemento-item de despesa: 3020 - MATERIAL ELETRICO

Preço de referência: Origem:3,3200 Banco de melhores preços

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

2331032 - SVCR/IPEM

2330001

2331 - IPEMMG

Local de entrega:

Avenida Airton Borges da Silva, 969, Bairro Minas Gerais, Uberlândia-MG

Linha de fornecimento:

EQUIPAMENTOS, COMPONENTES E ACESSORIOS PARA GERACAO E DISTRIBUICAO DE
ENERGIA

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:

2331033 000026/2020

50,0000

SVTR/IPEM

Justificativa:

Lavrado em alguns boletins de ocorrência e para demais fins, foi registrado que a regional do IPEM -
(Uberlândia), localizada na Avenida Airton Borges da Silva, 969, Bairro Minas Gerais - Uberlândia/MG,
passou por algumas invasões de indivíduos que vieram a danificar o patrimônio Público.

Entres estes, fora danificado parte da rede elétrica, subtraindo cabos elétricos e outros itens das áreas
administrativas e área externa. Além da parte elétrica, foi verificado também que portas, fechaduras,
quebra de vidros de portas e janelas foram danificados, com o intuito de terem acesso a outras salas e
bens considerados como patrimônio permanente do Estado.
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Vale ressaltar que a regional está instalada em uma área 20.160m2, englobando assim as partes
administrativas e áreas verdes. Atualmente a regional não é murada em suas limitações de terreno,
possuindo apenas uma cerca em tela e fios de arame para delimitar à área. Fato este que torna
vulnerável os acessos pela cerca facilitando assim, à ação de indivíduos mal intencionados em
saquear o patrimônio publico.

Após levantamento dos danos causados foi verificado a necessidade de restabelecer a iluminação e
pontos de energia em algumas áreas especificas, dando a possibilidade de uso nas salas de
TELECENTRO, AUDITÓRIO, CAMINHÃO  TANQUE e estabelecer novos pontos de iluminação
externa em algumas áreas específicas, facilitando assim uma melhor visualização noturna e segurança
para os porteiros.

Haverá a necessidade de VERIFICAR e RECUPERAR os quadros de distribuição elétricos
secundários no setor de telecentro, haja vista que destes provem a distribuição de energia elétrica que
alimenta o próprio setor, o setor de auditório e iluminação do pátio externo que circundam a parte
administrativa.

Por fim, foi verificado a necessidade de se realizar a substituição de algumas portas e recuperação e
uma tampa de fossa séptica na área externa do instituto.
Observação:

Número do item: Código do item:3 001770942

Especificação do item de material ou serviço:

PORTA METALICA, PRE-FABRICADA - MATERIA-PRIMA: ACO; TIPO ABERTURA PORTA: DE ABRIR;
MODELO: VENEZIANA; MEDIDAS: 74 X 215CM; FOLHA: 01 FOLHA; GRADE: SEM GRADE; VIDRO:
SEM VIDRO; BATENTE: COM BATENTE DE 3,5CM; ACABAMENTO: COM FUNDO ANTICORROSIVO;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

Prazo de entrega: 5

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Forma de Fornecimento / Execução: Integral (uma única entrega).

Prazo de entrega: 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota de Empenho e da autorização de
fornecimento.

Local de entrega: Regional do IPEM - Uberlândia, localizada na Avenida Airton Borges da Silva, 969,
Bairro: Distrito Industrial, Uberlândia - MG.

Todos os itens deverão ter registro ativo no INMETRO.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Serviço de Compras através do e-mail
compras@ipem.mg.gov.br.

Quantidade: 3,0000

1,00 UNIDADEUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 535,0000 Banco de melhores preçosOrigem:

Item Planejado: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Deserto

Data de homologação / ratificação: 14/10/2020 Frequência de entrega: Mensal

Cidade: Uberlândia

Pedido: 2331032 000108/2020 Quantidade: 3,0000
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Elemento-item de despesa: 3019 - MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE

Preço de referência: Origem:535,0000 Banco de melhores preços

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

2331032 - SVCR/IPEM

2330001

2331 - IPEMMG

Local de entrega:

Avenida Airton Borges da Silva, 969, Bairro Minas Gerais, Uberlândia-MG

Linha de fornecimento:

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

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:

2331033 000028/2020

3,0000

SVTR/IPEM

Justificativa:

Lavrado em alguns boletins de ocorrência e para demais fins, foi registrado que a regional do IPEM -
(Uberlândia), localizada na Avenida Airton Borges da Silva, 969, Bairro Minas Gerais - Uberlândia/MG,
passou por algumas invasões de indivíduos que vieram a danificar o patrimônio Público.

Entres estes, fora danificado parte da rede elétrica, subtraindo cabos elétricos e outros itens das áreas
administrativas e área externa. Além da parte elétrica, foi verificado também que portas, fechaduras,
quebra de vidros de portas e janelas foram danificados, com o intuito de terem acesso a outras salas e
bens considerados como patrimônio permanente do Estado.

Vale ressaltar que a regional está instalada em uma área 20.160m2, englobando assim as partes
administrativas e áreas verdes. Atualmente a regional não é murada em suas limitações de terreno,
possuindo apenas uma cerca em tela e fios de arame para delimitar à área. Fato este que torna
vulnerável os acessos pela cerca facilitando assim, à ação de indivíduos mal intencionados em
saquear o patrimônio publico.

Após levantamento dos danos causados foi verificado a necessidade de restabelecer a iluminação e
pontos de energia em algumas áreas especificas, dando a possibilidade de uso nas salas de
TELECENTRO, AUDITÓRIO, CAMINHÃO  TANQUE e estabelecer novos pontos de iluminação
externa em algumas áreas específicas, facilitando assim uma melhor visualização noturna e segurança
para os porteiros.

Haverá a necessidade de VERIFICAR e RECUPERAR os quadros de distribuição elétricos
secundários no setor de telecentro, haja vista que destes provem a distribuição de energia elétrica que
alimenta o próprio setor, o setor de auditório e iluminação do pátio externo que circundam a parte
administrativa.

Por fim, foi verificado a necessidade de se realizar a substituição de algumas portas e recuperação e
uma tampa de fossa séptica na área externa do instituto.
Observação:

Número do item: Código do item:4 000436640
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Especificação do item de material ou serviço:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA:
MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 5; ISOLAMENTO: 750V; COBERTURA: COMPOSTO
TERMOPLASTICO NAO HALOGENO; SECAO: 2,5 MM2; COR: AZUL;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

COM BAIXA EMISSAO DE GASES TOXICOS CONFORME NBR VIGENTE.

Complementação da especificação do item de material - CATMAS:

Prazo de entrega: 5

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Forma de Fornecimento / Execução: Integral (uma única entrega).

Prazo de entrega: 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota de Empenho e da autorização de
fornecimento.

Local de entrega: Regional do IPEM - Uberlândia, localizada na Avenida Airton Borges da Silva, 969,
Bairro: Distrito Industrial, Uberlândia - MG.

Todos os itens deverão ter registro ativo no INMETRO.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Serviço de Compras através do e-mail
compras@ipem.mg.gov.br.

Quantidade: 1,0000

ROLO 100,00 METROUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 202,0000 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: 14/10/2020 Frequência de entrega: Mensal

Cidade: Uberlândia

Pedido: 2331032 000109/2020 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3020 - MATERIAL ELETRICO

Preço de referência: Origem:202,0000 Banco de melhores preços

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

2331032 - SVCR/IPEM

2330001

2331 - IPEMMG

Local de entrega:

Avenida Airton Borges da Silva, 969, Bairro Distrito Industrial, Uberlândia-MG

Linha de fornecimento:

EQUIPAMENTOS, COMPONENTES E ACESSORIOS PARA GERACAO E DISTRIBUICAO DE
ENERGIA
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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:

2331033 000029/2020

1,0000

SVTR/IPEM

Justificativa:

Lavrado em alguns boletins de ocorrência e para demais fins, foi registrado que a regional do IPEM -
(Uberlândia), localizada na Avenida Airton Borges da Silva, 969, Bairro Minas Gerais - Uberlândia/MG,
passou por algumas invasões de indivíduos que vieram a danificar o patrimônio Público.

Entres estes, fora danificado parte da rede elétrica, subtraindo cabos elétricos e outros itens das áreas
administrativas e área externa. Além da parte elétrica, foi verificado também que portas, fechaduras,
quebra de vidros de portas e janelas foram danificados, com o intuito de terem acesso a outras salas e
bens considerados como patrimônio permanente do Estado.

Vale ressaltar que a regional está instalada em uma área 20.160m2, englobando assim as partes
administrativas e áreas verdes. Atualmente a regional não é murada em suas limitações de terreno,
possuindo apenas uma cerca em tela e fios de arame para delimitar à área. Fato este que torna
vulnerável os acessos pela cerca facilitando assim, à ação de indivíduos mal intencionados em
saquear o patrimônio publico.

Após levantamento dos danos causados foi verificado a necessidade de restabelecer a iluminação e
pontos de energia em algumas áreas especificas, dando a possibilidade de uso nas salas de
TELECENTRO, AUDITÓRIO, CAMINHÃO  TANQUE e estabelecer novos pontos de iluminação
externa em algumas áreas específicas, facilitando assim uma melhor visualização noturna e segurança
para os porteiros.

Haverá a necessidade de VERIFICAR e RECUPERAR os quadros de distribuição elétricos
secundários no setor de telecentro, haja vista que destes provem a distribuição de energia elétrica que
alimenta o próprio setor, o setor de auditório e iluminação do pátio externo que circundam a parte
administrativa.

Por fim, foi verificado a necessidade de se realizar a substituição de algumas portas e recuperação e
uma tampa de fossa séptica na área externa do instituto.

Colocação:

Fornecedor:

1

30.486.374/0001-20 - ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS 07150482600

Marca: CABO

Valor unitário: R$ 190,0000 Valor unitário atualizado: R$ 190,0000

Valor total: R$ 190,00 Valor total atualizado: R$ 190,00

Colocação:

Fornecedor:

2

19.561.435/0001-33 - AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME

Propostas vencedoras:
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Marca: condumig

Modelo: 2.5 azul

Valor unitário: R$ 237,0000 Valor unitário atualizado: R$ 190,0000

Valor total: R$ 237,00 Valor total atualizado: R$ 190,00

Número do item: Código do item:5 000124591

Especificação do item de material ou serviço:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA:
MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 5; ISOLAMENTO: 750V; COBERTURA: COMPOSTO
TERMOPLASTICO NAO HALOGENO; SECAO: 2,5 MM2; COR: BRANCO;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

COM BAIXA EMISSAO DE GASES TOXICOS, DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE.

Complementação da especificação do item de material - CATMAS:

Prazo de entrega: 5

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Forma de Fornecimento / Execução: Integral (uma única entrega).

Prazo de entrega: 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota de Empenho e da autorização de
fornecimento.

Local de entrega: Regional do IPEM - Uberlândia, localizada na Avenida Airton Borges da Silva, 969,
Bairro: Distrito Industrial, Uberlândia - MG.

Todos os itens deverão ter registro ativo no INMETRO.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Serviço de Compras através do e-mail
compras@ipem.mg.gov.br.

Quantidade: 1,0000

ROLO 100,00 METROUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 202,0000 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: 14/10/2020 Frequência de entrega: Mensal

Cidade: Uberlândia

Pedido: 2331032 000110/2020 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3020 - MATERIAL ELETRICO

Preço de referência: Origem:202,0000 Banco de melhores preços

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

2331032 - SVCR/IPEM

2330001

2331 - IPEMMG
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Local de entrega:

Avenida Airton Borges da Silva, 969, Bairro Distrito Industrial, Uberlândia-MG

Linha de fornecimento:

EQUIPAMENTOS, COMPONENTES E ACESSORIOS PARA GERACAO E DISTRIBUICAO DE
ENERGIA

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:

2331033 000030/2020

1,0000

SVTR/IPEM

Justificativa:

Lavrado em alguns boletins de ocorrência e para demais fins, foi registrado que a regional do IPEM -
(Uberlândia), localizada na Avenida Airton Borges da Silva, 969, Bairro Minas Gerais - Uberlândia/MG,
passou por algumas invasões de indivíduos que vieram a danificar o patrimônio Público.

Entres estes, fora danificado parte da rede elétrica, subtraindo cabos elétricos e outros itens das áreas
administrativas e área externa. Além da parte elétrica, foi verificado também que portas, fechaduras,
quebra de vidros de portas e janelas foram danificados, com o intuito de terem acesso a outras salas e
bens considerados como patrimônio permanente do Estado.

Vale ressaltar que a regional está instalada em uma área 20.160m2, englobando assim as partes
administrativas e áreas verdes. Atualmente a regional não é murada em suas limitações de terreno,
possuindo apenas uma cerca em tela e fios de arame para delimitar à área. Fato este que torna
vulnerável os acessos pela cerca facilitando assim, à ação de indivíduos mal intencionados em
saquear o patrimônio publico.

Após levantamento dos danos causados foi verificado a necessidade de restabelecer a iluminação e
pontos de energia em algumas áreas especificas, dando a possibilidade de uso nas salas de
TELECENTRO, AUDITÓRIO, CAMINHÃO  TANQUE e estabelecer novos pontos de iluminação
externa em algumas áreas específicas, facilitando assim uma melhor visualização noturna e segurança
para os porteiros.

Haverá a necessidade de VERIFICAR e RECUPERAR os quadros de distribuição elétricos
secundários no setor de telecentro, haja vista que destes provem a distribuição de energia elétrica que
alimenta o próprio setor, o setor de auditório e iluminação do pátio externo que circundam a parte
administrativa.

Por fim, foi verificado a necessidade de se realizar a substituição de algumas portas e recuperação e
uma tampa de fossa séptica na área externa do instituto.

Colocação:

Fornecedor:

1

30.486.374/0001-20 - ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS 07150482600

Marca: CABO

Propostas vencedoras:
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Valor unitário: R$ 190,0000 Valor unitário atualizado: R$ 190,0000

Valor total: R$ 190,00 Valor total atualizado: R$ 190,00

Colocação:

Fornecedor:

2

19.561.435/0001-33 - AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME

Marca: condumig

Modelo: 2.5 branco

Valor unitário: R$ 237,0000 Valor unitário atualizado: R$ 190,0000

Valor total: R$ 237,00 Valor total atualizado: R$ 190,00

Número do item: Código do item:6 000443425

Especificação do item de material ou serviço:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA:
MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 5; ISOLAMENTO: 750V; COBERTURA: COMPOSTO
TERMOPLASTICO NAO HALOGENO; SECAO: 2,5 MM2; COR: PRETO;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

COM BAIXA EMISSAO DE GASES TOXICOS CONFORME NBR 5410 E NBR 13248.

Complementação da especificação do item de material - CATMAS:

Prazo de entrega: 5

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Forma de Fornecimento / Execução: Integral (uma única entrega).

Prazo de entrega: 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota de Empenho e da autorização de
fornecimento.

Local de entrega: Regional do IPEM - Uberlândia, localizada na Avenida Airton Borges da Silva, 969,
Bairro: Distrito Industrial, Uberlândia - MG.

Todos os itens deverão ter registro ativo no INMETRO.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Serviço de Compras através do e-mail
compras@ipem.mg.gov.br.

Quantidade: 3,0000

ROLO 100,00 METROUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 202,0000 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: 14/10/2020 Frequência de entrega: Mensal

Cidade: Uberlândia

Pedido: 2331032 000111/2020 Quantidade: 3,0000
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Elemento-item de despesa: 3020 - MATERIAL ELETRICO

Preço de referência: Origem:202,0000 Banco de melhores preços

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

2331032 - SVCR/IPEM

2330001

2331 - IPEMMG

Local de entrega:

Avenida Airton Borges da Silva, 969, Bairro Distrito Industrial, Uberlândia-MG

Linha de fornecimento:

EQUIPAMENTOS, COMPONENTES E ACESSORIOS PARA GERACAO E DISTRIBUICAO DE
ENERGIA

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:

2331033 000031/2020

3,0000

SVTR/IPEM

Justificativa:

Lavrado em alguns boletins de ocorrência e para demais fins, foi registrado que a regional do IPEM -
(Uberlândia), localizada na Avenida Airton Borges da Silva, 969, Bairro Minas Gerais - Uberlândia/MG,
passou por algumas invasões de indivíduos que vieram a danificar o patrimônio Público.

Entres estes, fora danificado parte da rede elétrica, subtraindo cabos elétricos e outros itens das áreas
administrativas e área externa. Além da parte elétrica, foi verificado também que portas, fechaduras,
quebra de vidros de portas e janelas foram danificados, com o intuito de terem acesso a outras salas e
bens considerados como patrimônio permanente do Estado.

Vale ressaltar que a regional está instalada em uma área 20.160m2, englobando assim as partes
administrativas e áreas verdes. Atualmente a regional não é murada em suas limitações de terreno,
possuindo apenas uma cerca em tela e fios de arame para delimitar à área. Fato este que torna
vulnerável os acessos pela cerca facilitando assim, à ação de indivíduos mal intencionados em
saquear o patrimônio publico.

Após levantamento dos danos causados foi verificado a necessidade de restabelecer a iluminação e
pontos de energia em algumas áreas especificas, dando a possibilidade de uso nas salas de
TELECENTRO, AUDITÓRIO, CAMINHÃO  TANQUE e estabelecer novos pontos de iluminação
externa em algumas áreas específicas, facilitando assim uma melhor visualização noturna e segurança
para os porteiros.

Haverá a necessidade de VERIFICAR e RECUPERAR os quadros de distribuição elétricos
secundários no setor de telecentro, haja vista que destes provem a distribuição de energia elétrica que
alimenta o próprio setor, o setor de auditório e iluminação do pátio externo que circundam a parte
administrativa.

Por fim, foi verificado a necessidade de se realizar a substituição de algumas portas e recuperação e
uma tampa de fossa séptica na área externa do instituto.
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Colocação:

Fornecedor:

1

30.486.374/0001-20 - ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS 07150482600

Marca: CAB

Valor unitário: R$ 190,0000 Valor unitário atualizado: R$ 190,0000

Valor total: R$ 570,00 Valor total atualizado: R$ 570,00

Colocação:

Fornecedor:

2

19.561.435/0001-33 - AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME

Marca: condumig

Modelo: 2.5 preto

Valor unitário: R$ 237,0000 Valor unitário atualizado: R$ 190,0000

Valor total: R$ 711,00 Valor total atualizado: R$ 570,00

Propostas vencedoras:

Número do item: Código do item:7 000114227

Especificação do item de material ou serviço:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA:
MOLE; ENCORDOAMENTO: CLASSE 5; ISOLAMENTO: 750V; COBERTURA: COMPOSTO
TERMOPLASTICO NAO HALOGENADO; SECAO: 2,5 MM2; COR: VERDE;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

Prazo de entrega: 5

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Forma de Fornecimento / Execução: Integral (uma única entrega).

Prazo de entrega: 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota de Empenho e da autorização de
fornecimento.

Local de entrega: Regional do IPEM - Uberlândia, localizada na Avenida Airton Borges da Silva, 969,
Bairro: Distrito Industrial, Uberlândia - MG.

Todos os itens deverão ter registro ativo no INMETRO.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Serviço de Compras através do e-mail
compras@ipem.mg.gov.br.

Quantidade: 1,0000

ROLO 100,00 METROUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 202,0000 Banco de melhores preçosOrigem:

Item Planejado: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor
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Data de homologação / ratificação: 14/10/2020 Frequência de entrega: Mensal

Cidade: Uberlândia

Pedido: 2331032 000112/2020 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3020 - MATERIAL ELETRICO

Preço de referência: Origem:202,0000 Banco de melhores preços

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

2331032 - SVCR/IPEM

2330001

2331 - IPEMMG

Local de entrega:

Avenida Airton Borges da Silva, 969, Bairro Distrito Industrial, Uberlândia-MG

Linha de fornecimento:

EQUIPAMENTOS, COMPONENTES E ACESSORIOS PARA GERACAO E DISTRIBUICAO DE
ENERGIA

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:

2331033 000032/2020

1,0000

SVTR/IPEM

Justificativa:

Lavrado em alguns boletins de ocorrência e para demais fins, foi registrado que a regional do IPEM -
(Uberlândia), localizada na Avenida Airton Borges da Silva, 969, Bairro Minas Gerais - Uberlândia/MG,
passou por algumas invasões de indivíduos que vieram a danificar o patrimônio Público.

Entres estes, fora danificado parte da rede elétrica, subtraindo cabos elétricos e outros itens das áreas
administrativas e área externa. Além da parte elétrica, foi verificado também que portas, fechaduras,
quebra de vidros de portas e janelas foram danificados, com o intuito de terem acesso a outras salas e
bens considerados como patrimônio permanente do Estado.

Vale ressaltar que a regional está instalada em uma área 20.160m2, englobando assim as partes
administrativas e áreas verdes. Atualmente a regional não é murada em suas limitações de terreno,
possuindo apenas uma cerca em tela e fios de arame para delimitar à área. Fato este que torna
vulnerável os acessos pela cerca facilitando assim, à ação de indivíduos mal intencionados em
saquear o patrimônio publico.

Após levantamento dos danos causados foi verificado a necessidade de restabelecer a iluminação e
pontos de energia em algumas áreas especificas, dando a possibilidade de uso nas salas de
TELECENTRO, AUDITÓRIO, CAMINHÃO  TANQUE e estabelecer novos pontos de iluminação
externa em algumas áreas específicas, facilitando assim uma melhor visualização noturna e segurança
para os porteiros.

Haverá a necessidade de VERIFICAR e RECUPERAR os quadros de distribuição elétricos
secundários no setor de telecentro, haja vista que destes provem a distribuição de energia elétrica que
alimenta o próprio setor, o setor de auditório e iluminação do pátio externo que circundam a parte
administrativa.
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Por fim, foi verificado a necessidade de se realizar a substituição de algumas portas e recuperação e
uma tampa de fossa séptica na área externa do instituto.

Colocação:

Fornecedor:

1

30.486.374/0001-20 - ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS 07150482600

Marca: CABO

Valor unitário: R$ 190,0000 Valor unitário atualizado: R$ 190,0000

Valor total: R$ 190,00 Valor total atualizado: R$ 190,00

Colocação:

Fornecedor:

2

19.561.435/0001-33 - AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME

Marca: condumig

Modelo: 2.5 verde

Valor unitário: R$ 237,0000 Valor unitário atualizado: R$ 190,0000

Valor total: R$ 237,00 Valor total atualizado: R$ 190,00

Propostas vencedoras:

Número do item: Código do item:8 000340871

Especificação do item de material ou serviço:

CABO ELETRICO - TIPO: UNIPOLAR; FLEXIBILIDADE: FLEXIVEL; CONDUTOR: COBRE; TEMPERA:
MOLE; ENCORDOAMENTO: 5; ISOLAMENTO: PVC 750V; COBERTURA: PVC; SECAO: 2,5 MM2;
COR: VERMELHO;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE.

Complementação da especificação do item de material - CATMAS:

Prazo de entrega: 5

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Forma de Fornecimento / Execução: Integral (uma única entrega).

Prazo de entrega: 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota de Empenho e da autorização de
fornecimento.

Local de entrega: Regional do IPEM - Uberlândia, localizada na Avenida Airton Borges da Silva, 969,
Bairro: Distrito Industrial, Uberlândia - MG.

Todos os itens deverão ter registro ativo no INMETRO.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Serviço de Compras através do e-mail
compras@ipem.mg.gov.br.

Quantidade: 1,0000
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ROLO 100,00 METROUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 202,0000 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: 14/10/2020 Frequência de entrega: Mensal

Cidade: Uberlândia

Pedido: 2331032 000113/2020 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3020 - MATERIAL ELETRICO

Preço de referência: Origem:202,0000 Banco de melhores preços

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

2331032 - SVCR/IPEM

2330001

2331 - IPEMMG

Local de entrega:

Avenida Airton Borges da Silva, 969, Bairro Distrito Industrial, Uberlândia-MG

Linha de fornecimento:

EQUIPAMENTOS, COMPONENTES E ACESSORIOS PARA GERACAO E DISTRIBUICAO DE
ENERGIA

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:

2331033 000033/2020

1,0000

SVTR/IPEM

Justificativa:

Lavrado em alguns boletins de ocorrência e para demais fins, foi registrado que a regional do IPEM -
(Uberlândia), localizada na Avenida Airton Borges da Silva, 969, Bairro Minas Gerais - Uberlândia/MG,
passou por algumas invasões de indivíduos que vieram a danificar o patrimônio Público.

Entres estes, fora danificado parte da rede elétrica, subtraindo cabos elétricos e outros itens das áreas
administrativas e área externa. Além da parte elétrica, foi verificado também que portas, fechaduras,
quebra de vidros de portas e janelas foram danificados, com o intuito de terem acesso a outras salas e
bens considerados como patrimônio permanente do Estado.

Vale ressaltar que a regional está instalada em uma área 20.160m2, englobando assim as partes
administrativas e áreas verdes. Atualmente a regional não é murada em suas limitações de terreno,
possuindo apenas uma cerca em tela e fios de arame para delimitar à área. Fato este que torna
vulnerável os acessos pela cerca facilitando assim, à ação de indivíduos mal intencionados em
saquear o patrimônio publico.

Após levantamento dos danos causados foi verificado a necessidade de restabelecer a iluminação e
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pontos de energia em algumas áreas especificas, dando a possibilidade de uso nas salas de
TELECENTRO, AUDITÓRIO, CAMINHÃO  TANQUE e estabelecer novos pontos de iluminação
externa em algumas áreas específicas, facilitando assim uma melhor visualização noturna e segurança
para os porteiros.

Haverá a necessidade de VERIFICAR e RECUPERAR os quadros de distribuição elétricos
secundários no setor de telecentro, haja vista que destes provem a distribuição de energia elétrica que
alimenta o próprio setor, o setor de auditório e iluminação do pátio externo que circundam a parte
administrativa.

Por fim, foi verificado a necessidade de se realizar a substituição de algumas portas e recuperação e
uma tampa de fossa séptica na área externa do instituto.

Colocação:

Fornecedor:

1

30.486.374/0001-20 - ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS 07150482600

Marca: CABO

Valor unitário: R$ 190,0000 Valor unitário atualizado: R$ 190,0000

Valor total: R$ 190,00 Valor total atualizado: R$ 190,00

Colocação:

Fornecedor:

2

19.561.435/0001-33 - AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME

Marca: condumig

Modelo: 2.5 vermelho

Valor unitário: R$ 237,0000 Valor unitário atualizado: R$ 190,0000

Valor total: R$ 237,00 Valor total atualizado: R$ 190,00

Propostas vencedoras:

Número do item: Código do item:9 001721380

Especificação do item de material ou serviço:

REFLETOR - TIPO: HOLOFOTE; ESTRUTURA: ALUMINIO; ACABAMENTO: PINTURA
ELETROSTATICA; VIDRO: PLANO LISO; LAMPADA: LED; POTENCIA: 50 W; TENSAO: BIVOLT;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

FLUXO LUMINOSO MINIMO: 3.500 LM.
ANGULO: 120 GRAUS.
TEMPERATURA DE COR
: BRANCA FRIA.
RESISTENTE A AGUA - IP 66.

Complementação da especificação do item de material - CATMAS:

Prazo de entrega: 5

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Forma de Fornecimento / Execução: Integral (uma única entrega).

Prazo de entrega: 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota de Empenho e da autorização de
fornecimento.
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Local de entrega: Regional do IPEM - Uberlândia, localizada na Avenida Airton Borges da Silva, 969,
Bairro: Distrito Industrial, Uberlândia - MG.

Todos os itens deverão ter registro ativo no INMETRO.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Serviço de Compras através do e-mail
compras@ipem.mg.gov.br.

Quantidade: 3,0000

1,00 UNIDADEUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 85,1000 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: 14/10/2020 Frequência de entrega: Mensal

Cidade: Uberlândia

Pedido: 2331032 000114/2020 Quantidade: 3,0000

Elemento-item de despesa: 3020 - MATERIAL ELETRICO

Preço de referência: Origem:85,1000 Banco de melhores preços

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

2331032 - SVCR/IPEM

2330001

2331 - IPEMMG

Local de entrega:

Avenida Airton Borges da Silva, 969, Bairro Distrito Industrial, Uberlândia-MG

Linha de fornecimento:

EQUIPAMENTOS, APARELHOS E ARTIGOS DE ILUMINACAO

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:

2331033 000034/2020

3,0000

SVTR/IPEM

Justificativa:

Lavrado em alguns boletins de ocorrência e para demais fins, foi registrado que a regional do IPEM -
(Uberlândia), localizada na Avenida Airton Borges da Silva, 969, Bairro Minas Gerais - Uberlândia/MG,
passou por algumas invasões de indivíduos que vieram a danificar o patrimônio Público.

Entres estes, fora danificado parte da rede elétrica, subtraindo cabos elétricos e outros itens das áreas
administrativas e área externa. Além da parte elétrica, foi verificado também que portas, fechaduras,
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quebra de vidros de portas e janelas foram danificados, com o intuito de terem acesso a outras salas e
bens considerados como patrimônio permanente do Estado.

Vale ressaltar que a regional está instalada em uma área 20.160m2, englobando assim as partes
administrativas e áreas verdes. Atualmente a regional não é murada em suas limitações de terreno,
possuindo apenas uma cerca em tela e fios de arame para delimitar à área. Fato este que torna
vulnerável os acessos pela cerca facilitando assim, à ação de indivíduos mal intencionados em
saquear o patrimônio publico.

Após levantamento dos danos causados foi verificado a necessidade de restabelecer a iluminação e
pontos de energia em algumas áreas especificas, dando a possibilidade de uso nas salas de
TELECENTRO, AUDITÓRIO, CAMINHÃO  TANQUE e estabelecer novos pontos de iluminação
externa em algumas áreas específicas, facilitando assim uma melhor visualização noturna e segurança
para os porteiros.

Haverá a necessidade de VERIFICAR e RECUPERAR os quadros de distribuição elétricos
secundários no setor de telecentro, haja vista que destes provem a distribuição de energia elétrica que
alimenta o próprio setor, o setor de auditório e iluminação do pátio externo que circundam a parte
administrativa.

Por fim, foi verificado a necessidade de se realizar a substituição de algumas portas e recuperação e
uma tampa de fossa séptica na área externa do instituto.

Colocação:

Fornecedor:

1

21.641.059/0001-39 - DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME

Marca: INDUSTRIALLEDS

Modelo: 50w

Valor unitário: R$ 83,9000 Valor unitário atualizado: R$ 83,9000

Valor total: R$ 251,70 Valor total atualizado: R$ 251,70

Colocação:

Fornecedor:

2

19.561.435/0001-33 - AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME

Marca: lartec

Modelo: 50w

Valor unitário: R$ 97,8000 Valor unitário atualizado: R$ 83,9000

Valor total: R$ 293,40 Valor total atualizado: R$ 251,70

Propostas vencedoras:
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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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