
Relatório de detalhes do processo de compra

Nº do processo: 2331032 000075/2020

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:

recarga de extintores de incêndio e testes hidrostáticos, incluindo a manutenção quando necessário

Tipo de licitação: Menor Preço

Critério de julgamento:

Data do cadastramento: 06/11/2020

Por lote

Valor total homologado: R$ 2.085,00

Valor total previsto: R$ 2.359,00

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 21 73 10

Data e hora de abertura da cotação eletrônica: 09/11/2020 12:00:00

Data e hora do fechamento da cotação eletrônica: 12/11/2020 14:00:00

Número do item: Código do item:1 000003557

Especificação do item de material ou serviço:

MANUTENCAO E REPARO EM EXTINTORES DE INCENDIO - INCLUSIVE RECARGA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Itens do processo:

Processo de compra / SIAD

23/11/2020   14:48

RELATÓRIO DE DETALHES DO PROCESSO DE COMPRA

Página 1 de 3



Demais informações necessárias para contratação:

Objeto - Contratação de empresa especializada em recarga de extintores de incêndio e testes
hidrostáticos, incluindo a manutenção quando necessária.
Especificação do objeto: - A manutenção compreenderá os serviços de recarga, revisão, bem como a
retirada, transporte e devolução. - A CONTRATADA deverá manter outros equipamentos como reserva
no mesmo local, sem ônus para a CONTRATANTE, a fim de manter  as condições de segurança e
prevenção de incêndio nas dependências do  órgão. - Os equipamentos que, porventura, não tiverem
condições de serem recarregados, deverão ser restituídos com o respectivo laudo explicitando os
motivos pelo qual não pode ser recarregado. - Após a recarga dos equipamentos deverá ser emitido uma
comprovação (etiqueta) de que o mesmo foi recarregado. Nesta deverá informar a validade da recarga e
quando será a próxima verificação. - A contratada deverá ter cautela para não danificar as etiquetas
colocadas nos cilindros que constam os números dos patrimônios. - A contratada deverá fornecer
relatório de inspeção técnica, junto com a nota fiscal, elaborado em papel timbrado contendo a
assinatura do responsável técnico e o seu registro junto ao CREA. O relatório deverá conter os requisitos
mínimos: Data da inspeção técnica e identificação da empresa executante; Identificação do extintor de
incêndio e Registro das não conformidades e determinação do nível de manutenção executado no
extintor de incêndio com identificação de futuras datas para os testes hidrostáticos.
Informações complementares ao objeto: - Forma de Fornecimento / Execução: Os serviços de
manutenção e recarga dos extintores ocorreram em uma única etapa, sendo: Manutenção e recarga dos
extintores da Sede, regional de Belo Horizonte e outras 8 regionais, além de 04 postos Avançados do
Ipem-MG.
Prazo de execução dos serviços: em até 15 (quinze) dias após o recebimento da autorização dos
serviços.
Os materiais deverão ser retirados/entregues nos seguintes endereços: Sede do IPEM - localizada à Rua
Cristiano França Teixeira Guimarães, 80, CINCO, Contagem-MG  CEP: 31.010-130  Almoxarifado do
IPEM  e na Regional do Ipem de Belo Horizonte - localizada a Rua Jacuí, 3.921 - Bairro Ipiranga - Belo
Horizonte, no horário compreendido entre 09:00 às 11:00 ou 14:00 às 16:00, exceto sábados, domingos,
feriados e pontos facultativos.
A quantidade de cilindros a serem retirados na Sede do Ipem/MG - localizado a Rua Cristiano França
Teixeira Guimarães, 80 - Cinco - Contagem/MG é a seguinte: 22 unidades AP 10 L; 01 unidade CO2
4kg; 15 unidades CO2 6kg; 15 unidades PQS 6kg e 01 unidade PQS 8kg.
A quantidade de cilindros a serem retirados na Regional de Belo Horizonte - localizado a Rua Jacuí,
3.921 - Bairro Ipiranga - Belo Horizonte é a seguinte: 8 unidades AP 10L; 02 unidades CO2 6kg e 01
unidade PQS 8 kg.
Do quantitativo dos serviços a serem executados:
- recargas: 30 unid AP 10L; 17 unid CO2 6kg; 01 unid CO2 4 kg; 01 unid PQS 8 kg; 16 unid PQS 6 kg.
- teste hidrostático: 20 unid AP 10L; 02 unid CO2 6 kg; 01unid CO2 4 kg e 09 unid PQS 6 kg.
Elementos/Documentos/Certificados: A empresa especializada contratada para prestação do serviço de
recarga de extintores deverá apresentar certificado de registro junto ao INMETRO e o CREA para
realização do serviço de recarga dos extintores.

A empresa licitante interessada em participar desta Cotação Eletrônica de Preços deverá solicitar o
Termo de Referência através do e-mail: compras@ipem.mg.gov.br

1,00 UNIDADEUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 2359,0000 Banco de melhores preçosOrigem:

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 23/11/2020 Frequência de entrega: Anual

Cidade: Contagem

Pedido: 2331032 000149/2020 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3921 - REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL

Preço de referência: Origem:2359,0000 Banco de melhores preços

Processo de compra / SIAD

23/11/2020   14:48

RELATÓRIO DE DETALHES DO PROCESSO DE COMPRA

Página 2 de 3



Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

2331032 - SVCR/IPEM

2330001

2331 - IPEMMG

Local de entrega:

Rua Cristiano França Teixeira Guimarães, 80 - Cinco - Contagem/MG

Linha de fornecimento:

MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE BUSCA, SEGURANCA E SALVAMENTO E COMBATE A
INCENDIO

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

2331028 000016/2020

1,0000

SVCO/IPEM

Justificativa:

O extintor de incêndio é um equipamento de segurança que possui a finalidade de extinguir ou
controlar princípios de incêndio, e sua manutenção anual, visa atender as normas da ABNT NBR
12962, que são claras quanto a manutenção dos extintores de CO², PQS e AP que devem sofrer
recarga a cada 12 (doze) meses para que o equipamento mantenha sua eficácia.

A solicitação de compras tem como objetivo a contratação eventual de serviços de recargas de
extintores fixos e realização de testes hidrostáticos, com vista a garantir a segurança do patrimônio
público e proteger a vida de servidores, prestadores de serviços e visitantes que transitam nas
dependências do Ipem/MG.

Como as recargas dos extintores possuem validade máxima de 12 meses e todos foram recarregados
em  2019, é necessário prever a recarga dos 65 equipamentos para mantê-los em operação.

Colocação:

Fornecedor:

1

00.774.777/0001-03 - SOLANO TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA - ME

Valor total: R$ 2.085,00 Valor total atualizado: R$ 2.085,00

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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