
Relatório de detalhes do processo de compra

Nº do processo: 2331032 000070/2020

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 30 dias após o recebimento definitivo

Objeto do processo:

Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Capina de Talude nas dependências do
Ipem-MG.

Tipo de licitação: Menor Preço

Critério de julgamento:

Data do cadastramento: 03/11/2020

Por item

Valor total homologado: R$ 2.600,00

Valor total previsto: R$ 3.481,50

Dotações orcamentárias:

IPG
MC

ID P/A F IPUITEMPRG
Natureza de despesa

SUBFFUN C/AUO
EDGD

4 122 705 2500 12331 3 3 90 39 22 73 10

Data e hora de abertura da cotação eletrônica: 04/11/2020 08:00:00

Data e hora do fechamento da cotação eletrônica: 06/11/2020 16:00:00

Número do item: Código do item:1 000010456

Especificação do item de material ou serviço:

SERVICOS DE CAPINA, ROCADOS, ACEIROS E LIMPEZA DE TERRENOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Itens do processo:
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Demais informações necessárias para contratação:

Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Capina de Talude nas dependências
do Ipem-MG.
ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DO OBJETO

Capina do talude, localizado na área externa do Ipem/MG, que tem aproximadamente 925m² em declive.

Os serviços abrangem corte de galhos, árvores, poda arbustos, capim e grama que impeçam a
visibilidade;

Limpeza geral da área, logo após a execução dos serviços, abrangendo limpeza de arbustos, quando
houver, coleta de galhos secos, podas, pedras, folhas e demais detritos;

Remoção de todo material, resultante da limpeza geral;

Os serviços deverão ser executados dentro das Norma técnicas de Segurança do Trabalho do Ministério
do Trabalho.

As empresas interessadas poderão realizar visita técnica para melhor conhecimento das condições de
execução do objeto.

A vistoria técnica será realizada nas seguintes condições: O prestador de serviços poderá agendar visita
técnica para conhecimento pleno, com a finalidade de obter a avaliação da área a ser capinada, bem
como para a obtenção de quaisquer outras informações que julgar necessário, pelo telefone (31) 3399-
7102 - contato: Silvânia/Júlio César.

A vistoria técnica será acompanhada pela servidora: Silvânia Alves Garito / Julio Cesar de Oliveira ou por
outro servidor indicado pelo IPEM/MG.

O fornecedor que desejar realizar visita técnica deverá agendar dia e horário específico, até 01 (um) dias
antes da sessão, sendo vedada a visita de mais de um fornecedor no mesmo momento.

Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento de condições locais, ou de projetos ou
amostras porventura disponibilizadas, se for o caso, não serão consideradas para reclamações futuras,
ou de forma a desobrigar a sua execução.

A vistoria técnica pode ser substituída por declaração de que o licitante tem pleno conhecimento das
condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços.

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

1,00 UNIDADEUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 3481,5000 Banco de melhores preçosOrigem:

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 13/11/2020 Frequência de entrega: Anual

Cidade: Contagem

Pedido: 2331032 000140/2020 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3922 - REPAROS DE BENS IMOVEIS

Preço de referência: Origem:3481,5000 Banco de melhores preços

Processo de compra / SIAD

13/11/2020   17:24

RELATÓRIO DE DETALHES DO PROCESSO DE COMPRA

Página 2 de 4



Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

2331032 - SVCR/IPEM

2330001

2331 - IPEMMG

Local de entrega:

Rua Cristiano F. T. Guimarães, 80, CINCO, Contagem-MG

Linha de fornecimento:

SERVICOS DE CONSERVACAO VIARIA

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

2331028 000013/2020

1,0000

SVCO/IPEM

Justificativa:

O espaço externo do Ipem-MG Sede e composto por alguns declives (encostas), que fazem a divisão
das áreas externas. Dependendo do seu declive para não ocorrer a sua erosão são cultivadas
(gramas, pé de bambus, árvores, bananeiras entre outros), necessitando de uma manutenção
periódica, pois, em alguns trechos, apresentam constantemente animais peçonhentos que podem
colocar a vida dos servidores e visitante em risco. Além disso, o rápido crescimento dos arbustos
prejudica a visibilidade do complexo Serviço de Controle Metrológico Cronotacógrafo Volumetria e
Arqueação (SCVA).

O declive da SVCA, possui cerca de 925 metros quadrados de encostas acentuadas, o que prejudica a
manutenção  periódica do funcionário, uma vez que não há linha de vida que possa garantir a
integridade física do jardineiro. Desta forma, a MGS se negou a autorizar a atividade em questão
através do ofício 051/18, tornando-se necessária a contratação externa para o serviço.

O beneficio alcançado com a realização dos serviços, esta na conservação do patrimônio público,
visando a segurança dos polígono, evitando a possibilidade de incêndios e outros sinistros que
possam ocorrer em função da má conservação da área.

Face ao exposto, justifica-se a contratação de empresa especializada para serviços de poda de talude.

Colocação:

Fornecedor:

1

29.340.740/0001-59 - RODRIGO DE AMORIM DOS SANTOS 01342799640

Valor total: R$ 2.600,00 Valor total atualizado: R$ 2.600,00

Colocação:

Fornecedor:

2

34.730.933/0001-56 - RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS 10940387689

Valor total: R$ 2.890,00 Valor total atualizado: R$ 2.600,00

Colocação:

Fornecedor:

3

11.966.209/0001-20 - PONTUAL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME

Propostas vencedoras:
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Valor total: R$ 3.480,00 Valor total atualizado: R$ 2.600,00

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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