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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 138/2019
Objeto: Aquisição de Monitor Pessoal, sem fio, para amostragens de agente químico por difusão para fins ocupacionais com sensor eletroquímico
para formaldeído, para atender à solicitação do CIAST da UNIFAL-MG. Todos os encargos e frete deverão estar inclusos. Todas as informações e
descrição detalhada do item encontram-se no Termo de Referência e Anexo I publicados na página de licitações da Unifal-MG, www.unifalmg.edu.br/licitacoes, link Cotação Eletrônica em andamento.
Data/horário abertura da Sessão Pública: 11/11/2019 - 08:00h
Data/horário encerramento da Sessão Pública: 13/11/2019 - 16:30h
Observações Gerais: Obs. 1: Todas as informações e descrição detalhada do item encontram-se no Termo de Referência e Anexo I publicados na
página de licitações da Unifal-MG, www.unifal-mg.edu.br/licitacoes, link Cotação Eletrônica em andamento. Obs. 2: As especificações contidas neste
Termo de Referência constarão no Anexo I da Cotação Eletrônica, e em nenhum momento serão substituídas pelas descrições resumidas, constantes
no Aviso divulgado no sítio www.comprasnet.gov.br. Em caso de divergência nas especificações, prevalecerão as do Anexo I da Cotação Eletrônica,
dos avisos e esclarecimentos lançados na Página de licitações, www.unifal-mg.edu.br/licitacoes, link Cotação Eletrônica em andamento. Obs. 3: Para
acesso ao Termo de Referência e ao Anexo I, o licitante deverá cadastrar-se por meio da página da UNIFAL-MG em <https://sistemas.unifalmg.edu.br/app/licitacoes/paginas/principal.php>, "ainda não sou cadastrado" e preencher o Formulário para cadastro de empresas. Obs. 4: A
Cotação Eletrônica destina-se preferencialmente para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, para atendimento do inciso IV
do art. 49 da Lei Complementar nº 123/2006, redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014. Obs. 5: Todos os encargos e frete deverão estar
inclusos. Local de entrega: Almoxarifado Central da Universidade Federal de Alfenas - Sede - UNIFAL-MG, Rua Pio XII, 794 - Centro - Alfenas/MG CEP 37130-223, das 7h às 10h30 e das 13h às 16h30 horas, em dias úteis. Pedido de esclarecimentos email: compras@unifal-mg.edu.br ou pelo
telefone: (35) 3701-9101 e (35) 3701-9102. Obs. 6: Todos os avisos, esclarecimentos e demais informações da cotação encontram-se disponíveis na
página de licitações da Unifal-MG, www.unifalmg.edu.br/licitacoes, link Cotação Eletrônica em andamento. Obs. 7: Das Sanções: a) Penalidades
previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93; b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento), calculada sobre o
valor remanescente do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 15 (quinze) dias úteis de atraso na entrega do material/execução dos
serviços caracterizando inexecução parcial; c) Compensatória no valor de 10% (dez por cento), sobre o valor remanescente do contrato; e d)
Suspensão temporária de participação em licitação com a Administração, por até 2 (dois) anos; e e) Declaração de inidoneidade. Obs. 8: As
propostas deverão ser cadastradas no site: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DE FORNECEDORES
A presente Cotação Eletrônica atende ao disposto no Inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como aos critérios
estabelecidos na Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Item: 1
Descrição: MEDIDOR DE INTEMPERIE
Descrição Complementar: 133641 - Monitor pessoal, sem fio, para amostragens de agente químico por difusão para fins ocupacionais com sensor
eletroquímico para formaldeído. Bateria de íon-lítio recarregável com tempo operacional de maior de 30 horas em operação normal com fio, tempo
de carregamento menor que 4 horas. Visor de LCD gráfico com iluminação de fundo por LED Branco - ativado quando o monitor está em alarme ou
com pressionamento de um botão. Leitura em tempo real de concentrações de gás em partes por milhão (ppm ou mg/m3), status da bateria,
registro de dados ligado/desligado, conexão sem fio, com 2 botões para operação e programação. Qualidade de recepção - STEL, TWA e valores de
pico. O Instrumento deverá vir com selo Inmetro e calibração de fábrica rastreável. Itens que devem estar inclusos ao monitor: Bateria recarregável,
clip de jacaré e capa de proteção, Cabo de comunicação com PC e para recarregar o equipamento, Adaptador AC (100 para 240V, 50/60 Hz para 12V
DC), Adaptador de calibração, Ferramentas para remoção do sensor e do equipamento, CD com documentação, CD com software para configuração
do instrumento e gerenciamento de dados baseado em PC. Garantia mínima de 01(um) ano.
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor de referência: R$ 6.500,00
Valor do menor lance: R$ 5.999,00
Situação:Homologado
Aplicabilidade da margem de preferência: Não
Quantidade de dias para entrega: 30
Data de Entrega: 18/12/2019
Endereço entrega do produto:Rua Pio XII, 794 - Centro - Alfenas - MG
Adjudicado para: MMG SOLUCOES EM METROLOGIA EIRELI, por R$ 5.999,00
Obs.: O fornecedor MMG SOLUCOES EM METROLOGIA EIRELI possui regularidade fiscal, tendo apresentado as certidões do INSS, SRF, PGFN e FGTS.

Histórico
Item: 1
Observação: Participaram deste item os fornecedores abaixo relacionados, com suas respectivas propostas:
Fornecedor
CNPJ/CPF
Valor (R$)
Data/Horário
Marca
ALMONT DO BRASIL IMPORTACAO COM E REPRESENTACAO LTDA
01.236.739/0001-60
6.450,00
11/11/2019 16:00:52 RAE SYSTEMS
AG SOLVE - MONITORAMENTO AMBIENTAL LTDA
02.976.658/0001-69
7.000,00
12/11/2019 12:20:00 RAE SYSTEMS
CIMINA COMERCIO E SERVICOS LTDA
09.528.371/0001-15 17.600,00 12/11/2019 15:13:53 ccs ou similar
MMG SOLUCOES EM METROLOGIA EIRELI
12.472.941/0001-07
7.100,00
13/11/2019 13:33:02
RaeSystems
YORGOS AMBIENTAL EIRELI
08.726.888/0001-56
7.154,88
13/11/2019 13:47:00
RAE
Propostas/Lances (5 melhores)
Valor da melhor proposta/lance
CNPJ/CPF
Data/Horário
de cada fornecedor R$
5.999,00
12.472.941/0001-07
13/11/2019 16:34:55
6.000,00
02.976.658/0001-69
13/11/2019 16:34:31
6.250,00
01.236.739/0001-60
13/11/2019 16:32:06
7.154,88
08.726.888/0001-56
13/11/2019 13:47:00
17.600,00
09.528.371/0001-15
12/11/2019 15:13:53
Eventos do Item
Evento
Motivo
Data/Horário
Adjudicado para fornecedor: MMG SOLUCOES EM
Adjudicado por DENIS EDUARDO BORBA FERREIRA.
METROLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.472.941/0001-07,
18/11/2019 09:37:24
Lance: 5.999,00.
Homologado por MAYK VIEIRA COELHO.
18/11/2019 15:12:08
Eventos da Cotação
Evento
Homologada por MAYK VIEIRA COELHO.

Motivo

Despacho de Adjudicação
Esta Cotação Eletrônica foi adjudicada de acordo com o descrito nos quadros de eventos referentes a cada item.

Data/Horário
18/11/2019 15:12:00
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Despacho de Homologação
Esta Cotação Eletrônica foi homologada por MAYK VIEIRA COELHO, em 18/11/2019, às 15h12.

A Sessão Pública desta Cotação Eletrônica de Preços foi encerrada em 13/11/2019, às 16h35, aleatoriamente pelo Sistema, em
conformidade com a legislação vigente, ficando a critério do órgão demandante a adjudicação da respectiva aquisição.

