
Relatório de detalhes do processo de compra

Nº do processo: 2331032 000049/2020

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:

Aquisição de refis (filtro) para bebedouros.

Tipo de licitação: Menor Preço

Critério de julgamento:

Data do cadastramento: 04/09/2020

Por item

Valor total homologado: R$ 1.498,80

Valor total previsto: R$ 2.080,00

Dotações orcamentárias:

IPG
MC

ID P/A F IPUITEMPRG
Natureza de despesa

SUBFFUN C/AUO
EDGD

4 122 705 2500 12331 3 3 90 30 24 73 10

Data e hora de abertura da cotação eletrônica: 10/09/2020 17:00:00

Data e hora do fechamento da cotação eletrônica: 14/09/2020 10:00:00

Número do item: Código do item:1 001766473

Especificação do item de material ou serviço:

REFIL PURIFICADOR DE AGUA - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: LIBELL - PRESS BABY;
MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO   ; TIPO FILTRAGEM: TRIPLA FILTRAGEM; DIMENSOES:
CONFORME FABRICANTE;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

Prazo de entrega: 15

Garantia mínima: -

Itens do processo:
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Demais informações necessárias para contratação:

 Aquisição de refis (filtro) para bebedouros. O fornecedor deverá apresentar amostra dos produtos em
acordo a esta solicitação para análise e testes.
O fornecimento será em sua totalidade no almoxarifado do Ipem-MG, e serão recebidos:
 Provisoriamente: no ato da entrega, pra efeito de posterior verificação da conformidade do material com
a especificação, oportunidade em que se observarão apenas as informações constantes da fatura e das
embalagens, em confronto com a respectiva Autorização de Fornecimento.

 Definitivamente: após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, que
deverá acontecer em até 05 (cinco) dais úteis, contados a parir do recebimento provisório.

Prazo de entrega: Após a aprovação das amostras, em até 15 (quinze) dias, a contar da data de
recebimento da Autorização de fornecimento.

Local de entrega: No almoxarifado do Ipem-MG, localizado a Rua Cristiano F. T. Guimarães, 80, CINCO,
Contagem-MG. DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

A garantia dos filtros/elemento filtrantes  é de acordo com a garantia do fabricante, contados da data  do
recebimento das notas fiscais;

Os materiais deverão ser novos, sem uso anterior, respeitando as descrições contidas nesta solicitação,
sem defeitos ou avarias, sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defesa do
Consumidor. Deverão, ainda, ser entregues em embalagens apropriadas que os protejam de
intempéries, do manuseio e acomodações durante o transporte;

 Os materiais ofertados deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas
baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc. -
atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do art. 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90
(Código de Defesa do Consumidor).

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Serviço de Compras e Licitações do IPEM/MG
através do e-mail: compras@ipem.mg.gov.br.

Quantidade: 12,0000

1,00 UNIDADEUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 49,0000 Banco de melhores preçosOrigem:

Item Planejado: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

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

Cidade: Contagem

Pedido: 2331032 000079/2020 Quantidade: 12,0000

Elemento-item de despesa: 3024 - PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP.  E OUTROS MATERIAIS

Preço de referência: Origem:49,0000 Banco de melhores preços

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

2331032 - SVCR/IPEM

2330001

2331 - IPEMMG

Local de entrega:

Rua Cristiano França Teixeira Guimarães, 80. CINCO-  CEP : 32.010-130.
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Linha de fornecimento:

ARTIGOS DOMESTICOS E COMPONENTES

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

A CONTRATADA será constantemente avaliada em termos de sua(s) entrega(s) por procedimentos e
critérios definidos na Resolução Seplag nº 13, de 07/02/2014.

Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

2331031 000029/2020

12,0000

SEMP/IPEM

Justificativa:

Justifica-se a aquisição dos filtros/elemento filtrantes para os bebedouros utilizados no Ipem-MG, para
adequação das condições da sanidade e pureza da água ingerida pelos servidores e visitantes e no
cumprimento das normas de qualidade recomendadas pelos fabricantes dos filtros e a vigilância
sanitária.

A troca do filtro/elemento filtrante  é fundamental para que a água esteja sempre livre de micro-
organismos nocivos à nossa saúde, pois a água é um elemento essencial ao funcionamento do nosso
organismo, desta forma este equipamento é capaz de filtrar e purificar a água deixando-a limpa e
cristalina, ideal para o consumo.

Considerando ainda que, contribui na economicidade, pois dispensa o uso de galões, ainda conta com
sistema de refrigeração com tecnologia termoelétrica, que não agride o meio ambiente.

A quantidade pleiteada nesta solicitação são oriundos do número de bebedouros e purificadores de
água existente no órgão, sendo:

Bebedouro de Coluna Inox : 06 unidades na Sede do Ipem-MG, 01 unidade na Regional Belo
Horizonte, 01 unidade na Regional Varginha e 01 unidade na Regional Uberlândia;

Purificadores: 01 unidade na Sede do Ipem-MG, 01 unidade na Regional Passos, 01 unidade na
Regional Divinópolis, 01 unidade na Regional Caratinga, 01 unidade na Regional Uberlândia e  01
unidade na Regional Juiz de Fora;Cond

Considerando quantitativo de bebedouros e filtros mencionados  e de suma importância o almoxarifado
ter filtros reservas para que haja uma substituição dos mesmos de forma semestral, validando assim o
maior controle de água que será ingerida pelo funcionários e públicos externo.

Os materiais são para o pronto atendimento dos solicitantes, e serão armazenados no almoxarifado
por um período de 12(doze) meses.
Observação:

Colocação:

Fornecedor:

1

19.561.435/0001-33 - AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME

Marca: wfs

Modelo: wfs012

Valor unitário: R$ 46,0000 Valor unitário atualizado: R$ 46,0000

Valor total: R$ 552,00 Valor total atualizado: R$ 552,00

Propostas vencedoras:

Processo de compra / SIAD

25/09/2020   14:48

RELATÓRIO DE DETALHES DO PROCESSO DE COMPRA

Página 3 de 12



Colocação:

Fornecedor:

2

08.195.271/0001-51 - FOCOS COMERCIAL LTDA

Marca: --

Valor unitário: R$ 99,0000 Valor unitário atualizado: R$ 46,0000

Valor total: R$ 1.188,00 Valor total atualizado: R$ 552,00

Número do item: Código do item:2 001766465

Especificação do item de material ou serviço:

FILTRO/ELEMENTO FILTRANTE EQUIP.REFRIGERACAO - EQUIPAMENTO: BEBEDOURO DE
PRESSAO - LIDER; TIPO: EXTERNO, EM POLIPROPILENO; REFERENCIA: CONFORME
FABRICANTE;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

Prazo de entrega: 15

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

 Aquisição de refis (filtro) para bebedouros. O fornecedor deverá apresentar amostra dos produtos em
acordo a esta solicitação para análise e testes.
O fornecimento será em sua totalidade no almoxarifado do Ipem-MG, e serão recebidos:
 Provisoriamente: no ato da entrega, pra efeito de posterior verificação da conformidade do material com
a especificação, oportunidade em que se observarão apenas as informações constantes da fatura e das
embalagens, em confronto com a respectiva Autorização de Fornecimento.

 Definitivamente: após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, que
deverá acontecer em até 05 (cinco) dais úteis, contados a parir do recebimento provisório.

Prazo de entrega: Após a aprovação das amostras, em até 15 (quinze) dias, a contar da data de
recebimento da Autorização de fornecimento.

Local de entrega: No almoxarifado do Ipem-MG, localizado a Rua Cristiano F. T. Guimarães, 80, CINCO,
Contagem-MG. DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

A garantia dos filtros/elemento filtrantes  é de acordo com a garantia do fabricante, contados da data  do
recebimento das notas fiscais;

Os materiais deverão ser novos, sem uso anterior, respeitando as descrições contidas nesta solicitação,
sem defeitos ou avarias, sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defesa do
Consumidor. Deverão, ainda, ser entregues em embalagens apropriadas que os protejam de
intempéries, do manuseio e acomodações durante o transporte;

 Os materiais ofertados deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas
baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc. -
atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do art. 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90
(Código de Defesa do Consumidor).

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Serviço de Compras e Licitações do IPEM/MG
através do e-mail: compras@ipem.mg.gov.br.

Quantidade: 2,0000

1,00 UNIDADEUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 64,0000 Banco de melhores preçosOrigem:

Item Planejado: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não
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Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Deserto

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

Cidade: Contagem

Pedido: 2331032 000080/2020 Quantidade: 2,0000

Elemento-item de despesa: 3024 - PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP.  E OUTROS MATERIAIS

Preço de referência: Origem:64,0000 Banco de melhores preços

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

2331032 - SVCR/IPEM

2330001

2331 - IPEMMG

Local de entrega:

Rua Cristiano França Teixeira Guimarães, 80. CINCO-  CEP : 32.010-130.

Linha de fornecimento:

REFRIGERACAO, CONDICIONAMENTO DE AR E VENTILACAO, COMPONENTES E ACESSORIOS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

A CONTRATADA será constantemente avaliada em termos de sua(s) entrega(s) por procedimentos e
critérios definidos na Resolução Seplag nº 13, de 07/02/2014.

Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

2331031 000030/2020

2,0000

SEMP/IPEM

Justificativa:

Justifica-se a aquisição dos filtros/elemento filtrantes para os bebedouros utilizados no Ipem-MG, para
adequação das condições da sanidade e pureza da água ingerida pelos servidores e visitantes e no
cumprimento das normas de qualidade recomendadas pelos fabricantes dos filtros e a vigilância
sanitária.

A troca do filtro/elemento filtrante  é fundamental para que a água esteja sempre livre de micro-
organismos nocivos à nossa saúde, pois a água é um elemento essencial ao funcionamento do nosso
organismo, desta forma este equipamento é capaz de filtrar e purificar a água deixando-a limpa e
cristalina, ideal para o consumo.

Considerando ainda que, contribui na economicidade, pois dispensa o uso de galões, ainda conta com
sistema de refrigeração com tecnologia termoelétrica, que não agride o meio ambiente.

A quantidade pleiteada nesta solicitação são oriundos do número de bebedouros e purificadores de
água existente no órgão, sendo:

Bebedouro de Coluna Inox : 06 unidades na Sede do Ipem-MG, 01 unidade na Regional Belo
Horizonte, 01 unidade na Regional Varginha e 01 unidade na Regional Uberlândia;

Purificadores: 01 unidade na Sede do Ipem-MG, 01 unidade na Regional Passos, 01 unidade na
Regional Divinópolis, 01 unidade na Regional Caratinga, 01 unidade na Regional Uberlândia e  01
unidade na Regional Juiz de Fora;Cond
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Considerando quantitativo de bebedouros e filtros mencionados  e de suma importância o almoxarifado
ter filtros reservas para que haja uma substituição dos mesmos de forma semestral, validando assim o
maior controle de água que será ingerida pelo funcionários e públicos externo.

Os materiais são para o pronto atendimento dos solicitantes, e serão armazenados no almoxarifado
por um período de 12(doze) meses.
Observação:

Número do item: Código do item:3 001428055

Especificação do item de material ou serviço:

FILTRO/ELEMENTO FILTRANTE EQUIP.REFRIGERACAO - EQUIPAMENTO: BEBEDOURO/LIDER-
PASILO 80; TIPO: CARVAO ATIVADO EM POLIPROPILENO; REFERENCIA: 0038;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

Prazo de entrega: 15

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

 Aquisição de refis (filtro) para bebedouros. O fornecedor deverá apresentar amostra dos produtos em
acordo a esta solicitação para análise e testes.
O fornecimento será em sua totalidade no almoxarifado do Ipem-MG, e serão recebidos:
 Provisoriamente: no ato da entrega, pra efeito de posterior verificação da conformidade do material com
a especificação, oportunidade em que se observarão apenas as informações constantes da fatura e das
embalagens, em confronto com a respectiva Autorização de Fornecimento.

 Definitivamente: após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, que
deverá acontecer em até 05 (cinco) dais úteis, contados a parir do recebimento provisório.

Prazo de entrega: Após a aprovação das amostras, em até 15 (quinze) dias, a contar da data de
recebimento da Autorização de fornecimento.

Local de entrega: No almoxarifado do Ipem-MG, localizado a Rua Cristiano F. T. Guimarães, 80, CINCO,
Contagem-MG. DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

A garantia dos filtros/elemento filtrantes  é de acordo com a garantia do fabricante, contados da data  do
recebimento das notas fiscais;

Os materiais deverão ser novos, sem uso anterior, respeitando as descrições contidas nesta solicitação,
sem defeitos ou avarias, sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defesa do
Consumidor. Deverão, ainda, ser entregues em embalagens apropriadas que os protejam de
intempéries, do manuseio e acomodações durante o transporte;

 Os materiais ofertados deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas
baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc. -
atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do art. 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90
(Código de Defesa do Consumidor).

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Serviço de Compras e Licitações do IPEM/MG
através do e-mail: compras@ipem.mg.gov.br.

Quantidade: 2,0000

1,00 UNIDADEUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 64,0000 Banco de melhores preçosOrigem:

Item Planejado: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Deserto
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Data de homologação / ratificação: 22/09/2020 Frequência de entrega: Quinzenal

Cidade: Contagem

Pedido: 2331032 000081/2020 Quantidade: 2,0000

Elemento-item de despesa: 3024 - PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP.  E OUTROS MATERIAIS

Preço de referência: Origem:64,0000 Banco de melhores preços

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

2331032 - SVCR/IPEM

2330001

2331 - IPEMMG

Local de entrega:

Rua Cristiano França Teixeira Guimarães, 80. CINCO-  CEP : 32.010-130.

Linha de fornecimento:

REFRIGERACAO, CONDICIONAMENTO DE AR E VENTILACAO, COMPONENTES E ACESSORIOS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

A CONTRATADA será constantemente avaliada em termos de sua(s) entrega(s) por procedimentos e
critérios definidos na Resolução Seplag nº 13, de 07/02/2014.

Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

2331031 000031/2020

2,0000

SEMP/IPEM

Justificativa:

Justifica-se a aquisição dos filtros/elemento filtrantes para os bebedouros utilizados no Ipem-MG, para
adequação das condições da sanidade e pureza da água ingerida pelos servidores e visitantes e no
cumprimento das normas de qualidade recomendadas pelos fabricantes dos filtros e a vigilância
sanitária.

A troca do filtro/elemento filtrante  é fundamental para que a água esteja sempre livre de micro-
organismos nocivos à nossa saúde, pois a água é um elemento essencial ao funcionamento do nosso
organismo, desta forma este equipamento é capaz de filtrar e purificar a água deixando-a limpa e
cristalina, ideal para o consumo.

Considerando ainda que, contribui na economicidade, pois dispensa o uso de galões, ainda conta com
sistema de refrigeração com tecnologia termoelétrica, que não agride o meio ambiente.

A quantidade pleiteada nesta solicitação são oriundos do número de bebedouros e purificadores de
água existente no órgão, sendo:

Bebedouro de Coluna Inox : 06 unidades na Sede do Ipem-MG, 01 unidade na Regional Belo
Horizonte, 01 unidade na Regional Varginha e 01 unidade na Regional Uberlândia;

Purificadores: 01 unidade na Sede do Ipem-MG, 01 unidade na Regional Passos, 01 unidade na
Regional Divinópolis, 01 unidade na Regional Caratinga, 01 unidade na Regional Uberlândia e  01
unidade na Regional Juiz de Fora;Cond

Considerando quantitativo de bebedouros e filtros mencionados  e de suma importância o almoxarifado
ter filtros reservas para que haja uma substituição dos mesmos de forma semestral, validando assim o
maior controle de água que será ingerida pelo funcionários e públicos externo.
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Os materiais são para o pronto atendimento dos solicitantes, e serão armazenados no almoxarifado
por um período de 12(doze) meses.
Observação:

Número do item: Código do item:4 001766325

Especificação do item de material ou serviço:

FILTRO/ELEMENTO FILTRANTE EQUIP.REFRIGERACAO - EQUIPAMENTO: BEBEDOURO DE
PRESSAO MASTERFRIO MF40 E MF80; TIPO: POLIPROPILENO; REFERENCIA: F1037;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

Prazo de entrega: 15

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

 Aquisição de refis (filtro) para bebedouros. O fornecedor deverá apresentar amostra dos produtos em
acordo a esta solicitação para análise e testes.
O fornecimento será em sua totalidade no almoxarifado do Ipem-MG, e serão recebidos:
 Provisoriamente: no ato da entrega, pra efeito de posterior verificação da conformidade do material com
a especificação, oportunidade em que se observarão apenas as informações constantes da fatura e das
embalagens, em confronto com a respectiva Autorização de Fornecimento.

 Definitivamente: após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, que
deverá acontecer em até 05 (cinco) dais úteis, contados a parir do recebimento provisório.

Prazo de entrega: Após a aprovação das amostras, em até 15 (quinze) dias, a contar da data de
recebimento da Autorização de fornecimento.

Local de entrega: No almoxarifado do Ipem-MG, localizado a Rua Cristiano F. T. Guimarães, 80, CINCO,
Contagem-MG. DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

A garantia dos filtros/elemento filtrantes  é de acordo com a garantia do fabricante, contados da data  do
recebimento das notas fiscais;

Os materiais deverão ser novos, sem uso anterior, respeitando as descrições contidas nesta solicitação,
sem defeitos ou avarias, sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defesa do
Consumidor. Deverão, ainda, ser entregues em embalagens apropriadas que os protejam de
intempéries, do manuseio e acomodações durante o transporte;

 Os materiais ofertados deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas
baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc. -
atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do art. 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90
(Código de Defesa do Consumidor).

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Serviço de Compras e Licitações do IPEM/MG
através do e-mail: compras@ipem.mg.gov.br.

Quantidade: 2,0000

1,00 UNIDADEUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 30,0000 Banco de melhores preçosOrigem:

Item Planejado: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Deserto

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

Cidade: Contagem

Processo de compra / SIAD

25/09/2020   14:48

RELATÓRIO DE DETALHES DO PROCESSO DE COMPRA

Página 8 de 12



Pedido: 2331032 000082/2020 Quantidade: 2,0000

Elemento-item de despesa: 3024 - PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP.  E OUTROS MATERIAIS

Preço de referência: Origem:30,0000 Banco de melhores preços

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

2331032 - SVCR/IPEM

2330001

2331 - IPEMMG

Local de entrega:

Rua Cristiano França Teixeira Guimarães, 80. CINCO-  CEP : 32.010-130.

Linha de fornecimento:

REFRIGERACAO, CONDICIONAMENTO DE AR E VENTILACAO, COMPONENTES E ACESSORIOS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

A CONTRATADA será constantemente avaliada em termos de sua(s) entrega(s) por procedimentos e
critérios definidos na Resolução Seplag nº 13, de 07/02/2014.

Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

2331031 000032/2020

2,0000

SEMP/IPEM

Justificativa:

Justifica-se a aquisição dos filtros/elemento filtrantes para os bebedouros utilizados no Ipem-MG, para
adequação das condições da sanidade e pureza da água ingerida pelos servidores e visitantes e no
cumprimento das normas de qualidade recomendadas pelos fabricantes dos filtros e a vigilância
sanitária.

A troca do filtro/elemento filtrante  é fundamental para que a água esteja sempre livre de micro-
organismos nocivos à nossa saúde, pois a água é um elemento essencial ao funcionamento do nosso
organismo, desta forma este equipamento é capaz de filtrar e purificar a água deixando-a limpa e
cristalina, ideal para o consumo.

Considerando ainda que, contribui na economicidade, pois dispensa o uso de galões, ainda conta com
sistema de refrigeração com tecnologia termoelétrica, que não agride o meio ambiente.

A quantidade pleiteada nesta solicitação são oriundos do número de bebedouros e purificadores de
água existente no órgão, sendo:

Bebedouro de Coluna Inox : 06 unidades na Sede do Ipem-MG, 01 unidade na Regional Belo
Horizonte, 01 unidade na Regional Varginha e 01 unidade na Regional Uberlândia;

Purificadores: 01 unidade na Sede do Ipem-MG, 01 unidade na Regional Passos, 01 unidade na
Regional Divinópolis, 01 unidade na Regional Caratinga, 01 unidade na Regional Uberlândia e  01
unidade na Regional Juiz de Fora;Cond

Considerando quantitativo de bebedouros e filtros mencionados  e de suma importância o almoxarifado
ter filtros reservas para que haja uma substituição dos mesmos de forma semestral, validando assim o
maior controle de água que será ingerida pelo funcionários e públicos externo.

Os materiais são para o pronto atendimento dos solicitantes, e serão armazenados no almoxarifado
por um período de 12(doze) meses.
Observação:
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Número do item: Código do item:5 000014311

Especificação do item de material ou serviço:

FILTRO PARA EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO - EQUIPAMENTO: MARCA EVEREST/MODELO
SOFT; TIPO: ELEMENTO FILTRANTE DE CELULOSE E CARVAO ATIVADO; REFERENCIA: 2 EM 1
(CARVAO ATIVADO + PRATA COLOIDAL);

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

Prazo de entrega: 15

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

 Aquisição de refis (filtro) para bebedouros. O fornecedor deverá apresentar amostra dos produtos em
acordo a esta solicitação para análise e testes.
O fornecimento será em sua totalidade no almoxarifado do Ipem-MG, e serão recebidos:
 Provisoriamente: no ato da entrega, pra efeito de posterior verificação da conformidade do material com
a especificação, oportunidade em que se observarão apenas as informações constantes da fatura e das
embalagens, em confronto com a respectiva Autorização de Fornecimento.

 Definitivamente: após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, que
deverá acontecer em até 05 (cinco) dais úteis, contados a parir do recebimento provisório.

Prazo de entrega: Após a aprovação das amostras, em até 15 (quinze) dias, a contar da data de
recebimento da Autorização de fornecimento.

Local de entrega: No almoxarifado do Ipem-MG, localizado a Rua Cristiano F. T. Guimarães, 80, CINCO,
Contagem-MG. DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

A garantia dos filtros/elemento filtrantes  é de acordo com a garantia do fabricante, contados da data  do
recebimento das notas fiscais;

Os materiais deverão ser novos, sem uso anterior, respeitando as descrições contidas nesta solicitação,
sem defeitos ou avarias, sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defesa do
Consumidor. Deverão, ainda, ser entregues em embalagens apropriadas que os protejam de
intempéries, do manuseio e acomodações durante o transporte;

 Os materiais ofertados deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas
baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc. -
atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do art. 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90
(Código de Defesa do Consumidor).

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Serviço de Compras e Licitações do IPEM/MG
através do e-mail: compras@ipem.mg.gov.br.

Quantidade: 12,0000

1,00 UNIDADEUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 98,0000 Banco de melhores preçosOrigem:

Item Planejado: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

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

Cidade: Contagem

Pedido: 2331032 000083/2020 Quantidade: 12,0000

Elemento-item de despesa: 3024 - PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP.  E OUTROS MATERIAIS
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Preço de referência: Origem:98,0000 Banco de melhores preços

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

2331032 - SVCR/IPEM

2330001

2331 - IPEMMG

Local de entrega:

Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais

Linha de fornecimento:

REFRIGERACAO, CONDICIONAMENTO DE AR E VENTILACAO, COMPONENTES E ACESSORIOS

Justificativa da aquisição:

-

Observação:

A CONTRATADA será constantemente avaliada em termos de sua(s) entrega(s) por procedimentos e
critérios definidos na Resolução Seplag nº 13, de 07/02/2014.

Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

2331031 000033/2020

12,0000

SEMP/IPEM

Justificativa:

Justifica-se a aquisição dos filtros/elemento filtrantes para os bebedouros utilizados no Ipem-MG, para
adequação das condições da sanidade e pureza da água ingerida pelos servidores e visitantes e no
cumprimento das normas de qualidade recomendadas pelos fabricantes dos filtros e a vigilância
sanitária.

A troca do filtro/elemento filtrante  é fundamental para que a água esteja sempre livre de micro-
organismos nocivos à nossa saúde, pois a água é um elemento essencial ao funcionamento do nosso
organismo, desta forma este equipamento é capaz de filtrar e purificar a água deixando-a limpa e
cristalina, ideal para o consumo.

Considerando ainda que, contribui na economicidade, pois dispensa o uso de galões, ainda conta com
sistema de refrigeração com tecnologia termoelétrica, que não agride o meio ambiente.

A quantidade pleiteada nesta solicitação são oriundos do número de bebedouros e purificadores de
água existente no órgão, sendo:

Bebedouro de Coluna Inox : 06 unidades na Sede do Ipem-MG, 01 unidade na Regional Belo
Horizonte, 01 unidade na Regional Varginha e 01 unidade na Regional Uberlândia;

Purificadores: 01 unidade na Sede do Ipem-MG, 01 unidade na Regional Passos, 01 unidade na
Regional Divinópolis, 01 unidade na Regional Caratinga, 01 unidade na Regional Uberlândia e  01
unidade na Regional Juiz de Fora;Cond

Considerando quantitativo de bebedouros e filtros mencionados  e de suma importância o almoxarifado
ter filtros reservas para que haja uma substituição dos mesmos de forma semestral, validando assim o
maior controle de água que será ingerida pelo funcionários e públicos externo.

Os materiais são para o pronto atendimento dos solicitantes, e serão armazenados no almoxarifado
por um período de 12(doze) meses.
Observação:

Propostas vencedoras:
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Colocação:

Fornecedor:

1

19.561.435/0001-33 - AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME

Marca: wfs

Modelo: wfs008

Valor unitário: R$ 78,9000 Valor unitário atualizado: R$ 78,9000

Valor total: R$ 946,80 Valor total atualizado: R$ 946,80

Colocação:

Fornecedor:

2

08.195.271/0001-51 - FOCOS COMERCIAL LTDA

Marca: --

Valor unitário: R$ 97,9500 Valor unitário atualizado: R$ 78,9000

Valor total: R$ 1.175,40 Valor total atualizado: R$ 946,80

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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