
Relatório de detalhes do processo de compra

Nº do processo: 2331032 000067/2020

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:

Serviço gráfico - aquisição de 20.000 unidades de papel personalizado para emissão de certificados

Tipo de licitação: Menor Preço

Critério de julgamento:

Data do cadastramento: 27/10/2020

Por lote

Valor total homologado: R$ 2.400,00

Valor total previsto: R$ 3.000,00

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 31 73 10

Data e hora de abertura da cotação eletrônica: 27/10/2020 15:00:00

Data e hora do fechamento da cotação eletrônica: 03/11/2020 14:00:00

Número do item: Código do item:1 000019925

Especificação do item de material ou serviço:

SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Itens do processo:
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Demais informações necessárias para contratação:

Objeto: Papel personalizado para emissão de certificados, com marca dágua do brasão da República
Federativa colorida ao fundo.

Especificação do objeto:
- Papel personalizado para emissão de certificados, com marca dágua do brasão da República
Federativa colorida ao fundo;
- Formato: folha A4 (210 x 297mm);
- Papel: Offset _ 120g;
- Impressão: 4x0 cores;
- Arte: Brasão da República Federativa do Brasil (marca dágua)
- Dimensão aproximada da imagem 192 x 198 mm;
- Imagem centralizada horizontal/vertical (a imagem será enviada via e-mail ao licitante vencedor).

Informações complementares ao objeto:
- Forma de Fornecimento / Execução: Integral (uma única entrega);
- Prazo de entrega: Até 15 (quinze) dias após o recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Serviço;
- Local e horário de entrega: : Rua Cristiano França Teixeira Guimarães, 80, CINCO, Contagem-MG 
CEP: 31.010-130  Almoxarifado do IPEM, no horário de 09:00 às 11:00 ou 14:00 às 16:00 exceto
sábados, domingos, feriados e pontos facultativos;
- Quantidade: 20.000 (vinte mil) unidades, sendo 20 pacotes contendo 1.000 unidades cada.

Da amostra:

- A empresa licitante vencedora deverá apresentar amostra, antes de impressão definitiva, para análise e
aprovação pelo fiscal do processo de compras, de que o material ofertado atende às especificações
técnicas solicitadas neste documento;
- O licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar (menor preço) deverá apresentar amostra do
produto ofertado em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da solicitação;
- As amostras/protótipos deverão ser encaminhadas via correios ou pessoalmente para o seguinte
endereço: Rua Cristiano França Teixeira Guimarães, 80, CINCO, Contagem-MG  CEP: 31.010-130 
Setor de Compras  entre 09:00 às 11:00 ou 14:00 às 16:00 exceto sábados, domingos, feriados e pontos
facultativos, sob pena de desclassificação;
- Deverão ser entregues devidamente identificadas com o do nome da empresa e o número do processo
de compras na embalagem;
- Quando se tratar de item de valor unitário não significativo ou que a amostra/protótipo seja de um
produto descartável ou que fique inutilizável após os testes, a Administração ficará com o item e
providenciará o seu descarte 30 dias após a homologação do procedimento licitatório;
- As amostras aprovadas não poderão ser descontadas do total do material adquirido;
- A análise das amostras será realizada no setor SCVA - Serviço Controle Metrológico Cronotacógrafo,
Volumetria e Arqueação;
- Será desclassificada a proposta do licitante que tiver amostra rejeitada;
- A entrega das amostras/protótipos é de inteira responsabilidade do licitante, não podendo a
Administração Pública responder por quaisquer extravios ou fatos de terceiros;
- Será realizada a comparação entre a amostra apresentada pelo licitante e as especificações técnicas
do item ao qual a amostra corresponde, bem como às características gerais e mandatórias do objeto
desta licitação;
- Será aprovada a amostra que atender totalmente às especificações técnicas e características gerais e
mandatórias do objeto desta licitação;
- Caso haja REPROVAÇÃO do produto apresentado como amostra pelo licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar (menor preço), o licitante provisoriamente classificado em segundo lugar
será oportunamente convocado para apresentação de amostra do produto ofertado, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, e assim sucessivamente, até que seja selecionado produto com amostra aprovada.

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: 3000,0000 Banco de melhores preçosOrigem:

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Processo de compra / SIAD

18/11/2020   16:03

RELATÓRIO DE DETALHES DO PROCESSO DE COMPRA

Página 2 de 4



Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 18/11/2020 Frequência de entrega: Anual

Cidade: Contagem

Pedido: 2331032 000132/2020 Quantidade: 20000,0000

Elemento-item de despesa: 3931 - LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS

Preço de referência: Origem:0,1500 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, Contagem-MG  CEP: 31.010-130

Linha de fornecimento:

SERVICOS GRAFICOS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

2331021 000007/2020

20000,0000

GCPP/IPEM

Justificativa:

Descrição da necessidade da aquisição:
O setor de Volumetria da SCVA (sede e regionais) realiza, diariamente, impressão dos Certificados de
Verificação de Veículos Tanques Rodoviários e o setor de Carga sólida realiza impressão, sob
demanda, de Certificado de Verificação Carroçaria para Transporte de Carga Sólida. Esses
certificados necessitam de folhas personalizadas para reduzir a possibilidade de fraude, uma vez que
utiliza gramatura e impressão diferenciada, além do timbre do Ipem inserido em todos os certificados.

Será necessária realização de processo de compra para aquisição do material para um período de 24
(vinte e quatro) meses.

Colocação:

Fornecedor:

1

08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA -ME

Valor total: R$ 2.400,00 Valor total atualizado: R$ 2.400,00

Colocação:

Fornecedor:

2

17.885.286/0001-32 - GRAFICA E EDITORA DOM BOSCO LTDA -EPP

Valor total: R$ 2.442,00 Valor total atualizado: R$ 2.400,00

Propostas vencedoras:
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Colocação:

Fornecedor:

3

00.807.061/0001-65 - GRAFICA E EDITORA BIQUENSE LTDA - ME

Valor total: R$ 2.450,00 Valor total atualizado: R$ 2.400,00

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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