Relatório de resultado de cotação eletrônica
Cotação eletrônica: 2061034 000051/2021
Unidade de compra:

2061034 - CCCA

Órgão / Entidade:

FUNDACAO JOAO PINHEIRO

Objeto de licitação:

prestação de serviços de limpeza dos vidros externos, brises e estruturas metálicas do
lado externo da Fundação João Pinheiro/Pampulha.

Fase:

Concluído

Garantia mínima:

-

Prazo de entrega / execução:

-

Dotações orçamentárias:
2061.13.573.086.4211.0001.339037.01.0.10.1
2061.04.121.079.4207.0001.339037.01.0.60.1
2061.04.122.705.2500.0001.339037.01.0.45.1
2061.04.121.078.4205.0001.339037.01.0.10.1
2061.04.121.079.4207.0001.339037.01.0.10.1
2061.12.364.077.4201.0001.339037.01.0.60.1
2061.04.121.079.4209.0001.339037.01.0.10.1
2061.04.121.078.4206.0001.339037.01.0.10.1
2061.04.121.079.4208.0001.339037.01.0.10.1
2061.12.364.077.4190.0001.339037.01.0.10.1
2061.04.122.705.2500.0001.339037.01.0.60.1
2061.12.364.077.4271.0001.339037.01.0.10.1
2061.04.121.078.4204.0001.339037.01.0.10.1
2061.04.121.079.4209.0001.339037.01.0.60.1
2061.12.364.077.4041.0001.339037.01.0.10.1
2061.04.121.079.4208.0001.339037.01.0.60.1
2061.12.364.077.4271.0001.339037.01.0.60.1
2061.04.121.078.4205.0001.339037.01.0.60.1
2061.13.573.086.4310.0001.339037.01.0.10.1
2061.12.364.077.4190.0001.339037.01.0.60.1
2061.04.122.705.2500.0001.339037.01.0.10.1
2061.12.364.077.4200.0001.339037.01.0.10.1
2061.12.364.077.4041.0001.339037.01.0.60.1
2061.12.364.077.4201.0001.339037.01.0.10.1
2061.04.121.078.4204.0001.339037.01.0.60.1
2061.12.364.077.4202.0001.339037.01.0.10.1
Data da abertura:

26/10/2021

Hora de abertura:

10:00:00

Data de fechamento:

08/11/2021

Hora de fechamento:

10:00:00

Itens por lote
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Número do lote:

1

Regra de participação:

Situação:

Homologado

Exclusiva para ME/EPP

Item de material ou serviço:

000095460

LIMPEZA DE VIDROS EXTERNOS EM ALTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E
ESTRUTURA PARA SEGURANCA
Demais informações necessárias para Contratação:
Solicitar o Termo de referência pelo e-mail: claudia.enes@fjp.mg.gov.br
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:
Contração de empresa para prestação de serviços de limpeza dos vidros externos, brises e estruturas
metálicas das janelas do ambiente interno, do lado externo da Fundação João Pinheiro/Pampulha com
fornecimento de material e o emprego de equipamentos necessários à execução do serviço.
A área total para execução da limpeza constante no objeto deste documento está relacionada abaixo, e
deverá ser executada 01 (uma) vez num período de 30 dias, pela natureza do objeto. Devendo a mesma
ser precificada de acordo com a tabela constante no TR.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:
Conforme listado, os locais se tratam de ambientes externos, sendo assim o trabalho em altura é
necessário para realização dos serviços. Ciente deste fato é de inteira responsabilidade da
CONTRATADA o fornecimento de materiais e equipamentos de segurança para execução dos serviços.
Os agendamentos serão a critério da FUNDAÇÃO e poderão ocorrer de acordo com as necessidades da
Administração, inclusive aos finais de semana e feriados.
Em caso de inexecução parcial, a FUNDAÇÃO irá realizar o agendamento conforme disponibilidade da
mesma.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
A empresa deverá apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s)
de direito público ou privado, que comprove(m) a execução satisfatória de serviços pertinentes e
compatíveis com o objeto, constando o endereço do CONTRATANTE ou ser informado pelo licitante, de
forma a permitir possível diligência que comprove a execução dos serviços de forma satisfatória.
Para se habilitar ao trabalho em altura, será exigido da contratante o cumprimento das recomendações
pertinentes a segurança de seus empregados, conforme a NORMA- REGULAMENTADORA Nº 35 NR35-TRABALHO EM ALTURA.
PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
A CONTRATADA deverá elaborar cronograma, a ser entregue em até 05 (cinco) dias úteis após a
emissão da ordem de serviço contendo detalhamento do serviço e dos produtos a serem utilizados,
indicando os respectivos locais para a execução, observando:
Início das atividades: 5 (cinco) dias úteis após o envio da OS;
Periodicidade: Segunda à Sexta-Feira.
Tempo de execução: Máximo 30 dias.
DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Alameda das Acácias 70, São Luiz, no horário de
08:00 às 16:00.
DA VISTORIA TÉCNICA:
As empresas interessadas poderão realizar visita técnica para melhor conhecimento das condições de
execução do objeto.
A vistoria técnica será realizada nas seguintes condições: Mediante aviso prévio de no mínimo 16h úteis.
A vistoria técnica será acompanhada pelo servidor: Milton Rodrigues Luciano, através de marcação
prévia pelo telefone 31 3448-9624 ou pelo e-mail milton.luciano@fjp.mg.gov.br.
O fornecedor que desejar realizar visita técnica deverá agendar dia e horário específico, até 02 (dois) 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.
Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor
Menor lance atual:
Valor unitário (R$): 11680,0000
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Marca:

-

Linha de
fornecimento

Modelo:

Unidade de
aquisição

SERVICOS DE 1,00 UNIDADE
ADMINISTRACA
O,
CONSERVACA
O E LIMPEZA
PREDIAL

-

Quantidade

Fornecedor
deve enviar
amostra

Cidade

1,0000

Não

Belo Horizonte

Local de
entrega
Alameda dos
Oitis, 190 - São
Luiz (Pampulha).

Fornecedores participantes por lote
Número do lote:

1

Situação:

Regra de participação:

Exclusiva para ME/EPP

Número de fornecedores participantes:

CNPJ/CPF

* 43.795.804/0001-37

Homologado

Nome do
fornecedor /
empresarial
WAGNER
EUSTAQUIO DE
ARAUJO
04076012607

1

Situação da
Justificativa
Melhor lance
Horário do
classificação da
para
para o lote (R$) melhor lance
proposta
desclassificação
11.680,00

08/11/2021
09:59:49:208

Classificado

-

* Fornecedor vencedor

Responsável pela homologação e adjudicação
Nome

Data de homologação

M1477770 - BRUNO VIANA DE
CASTRO
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10/11/2021

Lotes

1
M1477770
- BRUNO VIANA DE
CASTRO
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