
Relatório de detalhes do processo de compra

Nº do processo: 2331032 000043/2020

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:

Reparo da Regional do Ipem em Passos

Tipo de licitação: Menor Preço

Critério de julgamento:

Data do cadastramento: 18/08/2020

Por lote

Valor total homologado: R$ 0,00

Valor total previsto: R$ 1.700,00

Dotações orcamentárias:

IPG
MC

ID P/A F IPUITEMPRG
Natureza de despesa

SUBFFUN C/AUO
EDGD

23 125 63 4127 12331 3 3 90 39 22 73 10

Data e hora de abertura da cotação eletrônica: 19/08/2020 17:00:00

Data e hora do fechamento da cotação eletrônica: 26/08/2020 14:00:00

Número do item: Código do item:1 000000990

Especificação do item de material ou serviço:

SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Itens do processo:
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Demais informações necessárias para contratação:

ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DO OBJETO
-Serviço de troca e instalação da porta(incluindo marco) de entrada da Regional do Ipem em Passos,
bem como os reparos necessários para a troca, incluindo os materiais necessários para a execução e
assentamento de telhas de fibrocimento para evitar danos causados pela chuva.
-INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:
01 serviço, incluindo o fornecimento dos materiais necessários para a sua execução (que serão
fornecidos pela empresa licitante vencedora) a saber:
-Remoção de porta de madeira e instalação de porta metálica, incluindo marco;
-demolição e assentamento de revestimento cerâmico no entorno da porta;
-assentamento de soleira de granito não existente;
-instalação (internamente na parede) de condutor de água pluvial em tubo PVC;
-remoção e instalação de telha tipo calha de fibrocimento tipo kalheta canalete 49 que estão disponíveis
no local;
-01 (uma) porta metálica 80 x 210 cm incluindo marco e fechadura tipo externa;
-2,5m² (dois metros e meio quadrados) revestimento cerâmico aplicado em parede 25,6 x 6,5 cm ao
entorno da porta;
-01 (uma)soleira de granito 30 x 80 cm, espessura 2 cm;
-07 (sete) metros de Tubo PVC 100mm;
-Demais materiais necessários para a execução do serviço.
Forma de Fornecimento / Execução:  -A prestação dos serviços deverá ser realizada em até 30 dias após
o recebimento da ordem de serviços, englobando o fornecimento de todo o material necessário para a
execução dos serviços.
-Prazo de entrega: 30 (trinta) dias contados a partir da data de emissão da nota de empenho.
-Local de entrega: IPEM/MG - Regional Passos - Rua Dr. Carvalho, nº 1395, Nossa Senhora das Graças,
Passos - MG.
CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: - O serviço deverá ser prestado de acordo com as
especificações constantes no termo de referência e ainda na solicitação de compras.
DA VISTORIA TÉCNICA: - As empresas interessadas poderão visitar e vistoriar os locais onde serão
realizados os serviços, para realizar o levantamento necessário ao desenvolvimento de seus trabalhos e
do material necessário para a execução do serviço, de modo a não incorrer em omissões; - Caso a
interessada opte por não realizar a visita, assumirá qualquer risco por sua decisão e se compromete a
prestar fielmente os serviços descriminados no Termo de Referência/Solicitação de Compras; - A vistoria
técnica será realizada nas seguintes condições: presencial no seguinte endereço: Rua Dr. Carvalho, nº
1395, Nossa Senhora das Graças, Passos - MG; - A vistoria técnica será acompanhada pelo servidor:
Lucas dos Reis Silva; - O fornecedor que desejar realizar visita técnica deverá agendar dia e horário
específico, até 1 (um) dia antes do encerramento da sessão, sendo vedada a visita de mais de um
fornecedor no mesmo momento. A visita técnica deverá ser agendada através do e-mail:
passos@ipem.mg.gov.br ; - 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.
 -Entrega, execução do serviço e instalação da porta, marco, soleira, acabamentos da porta, tubulação
de captação de água pluvial e telhas conforme especificação no processo licitatório.

As empresas licitantes interessadas em participar deste processo licitatório deverão solicitar o Termo de
Referência através do e-mail: compras@ipem.mg.gov.br

1,00 UNIDADEUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 1700,0000 Banco de melhores preçosOrigem:

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Fracassado

Data de homologação / ratificação: 15/09/2020 Frequência de entrega: Anual

Cidade: Passos
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Pedido: 2331032 000051/2020 Quantidade: 1,0000

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

Preço de referência: Origem:1700,0000 Banco de melhores preços

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

2331032 - SVCR/IPEM

2330001

2331 - IPEMMG

Local de entrega:

Rua Dr. Carvalho, nº 1395, Nossa Senhora das Graças, Passos - MG.

Linha de fornecimento:

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

2331044 000005/2020

1,0000

REGI-VA/IPEM

Justificativa:

Devido a mudança em caráter emergencial da Regional para as dependências do DEER/MG, o acesso
liberado está longe de ser o ideal e aceitável.

A troca da porta (inclusive marco) da entrada da Regional de Passos é extremamente necessário
devido os danos causados pela ação da chuva. Atualmente existe uma porta de madeira própria para
ambiente interno (especificamente, própria para banheiros) que serve de acesso à sala que abriga a
Regional.

Com a troca da porta (inclusive marco) para uma específica para ambiente externos, os reparos de
acabamento são necessários, inclusive a instalação de soleira, uma vez que a entrada atualmente está
com solo em cimento puro, o que justifica a demolição e assentamento de revestimento cerâmico e o
assentamento de soleira de granito não existente.

Como existe uma saída da captação de água da chuva em cima da porta, e faltam telhas de proteção
da chuva, a mudança dessa tubulação e instalação das telhas são necessárias para que não entre
água dentro da sala e/ou exponham os servidores e administrados que frequentem as dependências
da Regional, justificando a instalação (internamente na parede) de condutor de água pluvial em tubo
PVC esgoto e a remoção e instalação de telha tipo calha de fibrocimento tipo kalheta canalete 49.

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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