
Relatório de detalhes do processo de compra

Nº do processo: 2331032 000019/2020

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:

Limpeza de 3 caixas d'água.

Tipo de licitação: Menor Preço

Critério de julgamento:

Data do cadastramento: 17/06/2020

Por item

Valor total homologado: R$ 460,00

Valor total previsto: R$ 615,00

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: 17/06/2020 17:00:00

Data e hora do fechamento da cotação eletrônica: 23/06/2020 14:00:00

Número do item: Código do item:1 000013048

Especificação do item de material ou serviço:

SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE CAIXAS DAGUA E RESERVATORIOS.

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Itens do processo:
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Demais informações necessárias para contratação:

Serviços de limpeza e tratamento de caixas d'água e reservatórios, sendo: 01 Caixa d'água Suspensa:
Caixa de Alvenaria com 4,60 metros de altura, 1,40 metros de largura e 1,40 metros de comprimentos,
aproximadamente 9.000 litros de água. 01 caixa de PVC 310 litros na sede em Contagem  e 01 caixa
dágua de alvenaria com 1.420 litros na regional do IPEM de BH. Da forma de execução dos serviços: O
serviço deverá ser realizado através de um conjunto de técnicas e produtos de qualidade (liberados e
supervisionados pela Vigilância Sanitária), de baixo odor e toxicidade. Os produtos utilizados não
poderão oferecer riscos às pessoas e ao meio ambiente; Programar o dia para a limpeza, juntamente
com a Gerência de Logística Aquisição; Fechar antes da execução dos serviços os registros de entrada
d'água; Fechar os registros de saída d'água para evitar que o resíduo da limpeza entre na rede de água
limpa; Esvaziar o reservatório; Armazenar água do próprio reservatório para efetuar a limpeza da caixa
d'água; Escovar, com material apropriado e limpo, as paredes internas, fundo e tampa do reservatório;
Utilizar materiais adequados para a limpeza dos reservatórios, como balde, escada, vassoura, cordas,
escovão; Eliminar todas as sujeiras existentes nas caixas d'água, inclusive manchas, quando possível;
Retirar, manualmente, os resíduos finais com auxílio de panos e esponjas; Enxaguar todo o reservatório
com água limpa e novamente esgotá-lo; Aplicar os produtos necessários à desinfecção dos
reservatórios; Verificar as condições das tampas se estão devidamente vedadas de modo a impedir a
entrada de poeira, insetos e outros tipos de organismos que propiciem a contaminação da água. Caso
não estejam, a contratada deverá comunicar ao funcionário indicado pelo Ipem/MG para a adoção das
medidas cabíveis; Verificar o funcionamento de torneiras boias, informando à fiscalização, caso seja
necessário algum conserto; Após a limpeza os registros deverão ser abertos para que os reservatórios
encham novamente; Os serviços (limpeza e desinfecção) serão realizados preferencialmente no sábado,
mediante agendamento, de forma não interferir nas atividades do Ipem/MG.
A empresa deverá possuir os seguintes registros/licenças: Registro do responsável técnico no respectivo
conselho profissional; Alvará de funcionamento válido; Licença/inscrição sanitária e ambiental válidas,
expedidas pela autoridade sanitária ou ambiental competente da comarca da empresa.
As empresas interessadas poderão visitar e vistoriar os locais de execução dos serviços, para realizar o
levantamento necessário ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões.
Caso a interessada opte por não realizar a visita, assumirá qualquer risco por sua decisão e se
comprometendo a prestar fielmente os serviços descriminados na Solicitação de Compras. A vistoria
técnica será realizada nas seguintes condições: O fornecedor que desejar visitar o local deverá agendar
visita técnica através do email: glm@ipem.mg.gov.br. A vistoria técnica será acompanhada pela
servidora:  Graziane Stephany Aguiar Milagres - ou por outro funcionário (a) designado pela gerente. 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. Endereço: Rua Cristiano F. T. Guimarães, 80, CINCO, Contagem e na Rua Jacuí, 3.921, bairro
Ipiranga - BH, no horário a ser definido entre as partes.Maiores informações,  entrar em contato com o
Compras através do e-mail: compras@ipem.mg.gov.br.

1,00 UNIDADEUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 615,0000 Banco de melhores preçosOrigem:

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 22/09/2020 Frequência de entrega: Semestral

Cidade: Contagem

Pedido: 2331032 000031/2020 Quantidade: 1,0000

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

Preço de referência: Origem:615,0000 Banco de melhores preços
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Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

2331032 - SVCR/IPEM

2330001

2331 - IPEMMG

Local de entrega:

De acordo com o termo de referência da Licitação

Linha de fornecimento:

SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE REDE DE AGUA, PISCINAS E CAIXAS   DAGUA

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

2331028 000003/2020

1,0000

SVCO/IPEM

Justificativa:

Buscando promover a plena capacidade de funcionamento do órgão, no que tange o fornecimento de
água potável destinada a ingestão, preparação de refeições e higiene pessoal, faz-se necessária a
contratação de empresa especializada com o intuito de executar os serviços de higienização de caixa
d'água nas dependências da Sede do Ipem/MG e Regional de Belo Horizonte.

Colocação:

Fornecedor:

1

11.502.786/0001-61 - ORGANOTRAT CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS EIRELI

Valor total: R$ 460,00 Valor total atualizado: R$ 460,00

Colocação:

Fornecedor:

2

06.178.961/0001-77 - HIGISERVIS DEDETIZACAO LTDA -ME

Valor total: R$ 594,00 Valor total atualizado: R$ 460,00

Colocação:

Fornecedor:

3

23.621.453/0001-30 - PETERSON C PEREIRA - ME

Valor total: R$ 595,00 Valor total atualizado: R$ 460,00

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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