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SOLICITAÇÃO (OBJETO)
Troca de 04 (quatro) vidros quebrados e retirada de um vidro no mezanino do prédio da
Autarquia Municipal de Ensino e UEMG -— Universidade do Estado de Minas Gerais
A contratada deverá analisar a possibilidade de reutilização do vidro retirado do mezanino.

Prazo de execução: até 05 (cinco) dias após a emissão da ordem de fornecimento
Prazo de pagamento: até 30 (trinta) dias após o serviço e emissão de nota fiscal. O
pagamento será feito através de transferência bancária.
Julgamento: menor preço global
O fornecedor deverá dar garantia dos produtos, caso ocorra, em poucos dias, danos
comprovadamente não causadospelo usuário, quando os mesmos deverão ser trocados,
sem custos para a AME.
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JUSTIFICATIVA

Poços de Caldas, 15 de Fevereiro de 2019.
Considerando a Comunicação Interna nº 006/2019 datada de 25/01/19, na qual a
UEMG - Universidade do Estado de Minas Gerais — Unidade Poços de Caldas, entidade
os nos
da qual a Autarquia é mantenedora, solicita a substituição de vidros quebrad
prédios da Unidade.

de
Considerando que deverá ser analisada a possibilidade de aproveitamento
os.
quebrad
vidros que estão instalados no mezanino para troca daqueles que estão

ntária e
Considerando que, após análises, verificou-se disponibilidade orçame
financeira que suporta tal despesa.

as empresas do
Considerando que, para estes serviços, deverão ser buscad
ado, as quais deverão
Município que poderão executar os serviços conforme solicit
Autarquia possa optar pela
apresentar orçamentos e cotações de preços, para que a
proposta mais vantajosa.

da Autarquia e UEMG,
Autorizo os serviços de troca de vidros quebrados na sede
de compras.
conforme documentos que acompanham este processo
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COTAÇÃO DE PREÇOS |

Serviços de substituição de vidros comuns no prédio da Autarquia Municipal de Ensino de
Poços de Caldas (002/2019)
A Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas fará a contratação de serviços de troca de
vidros que estão quebrados em sua sede, conforme especificado abaixo, através de compra
direta, após apresentação das cotações de preços e análise da proposta mais vantajosa.
Julgamento: menor preço total
Condições para entrega: A empresa vencedora deverá prestar o serviços em até 7 (sete) dias
após a emissão da Ordem de Fornecimento, na Autarquia Municipal de Ensino, localizada na
Avenida Padre Francis Cletus Cox, nº300, Country Club, de 10:00 às 16:00 horas, de segunda a

sexta-feira.
Condições de pagamento: transferência bancária em até 30 (trinta) dias após a prestação de
serviços e emissão da nota fiscal. Exígivel nota fiscal.
Exigível garantia dos serviços. Em casos de serviços fora das especificações ou caso ocorra, em
poucos dias, danos comprovadamente não causados pelo usuário, os serviços deverão ser
refeitos, no prazo máximo de 7 (sete) dias, sem custos para a AME.
As empresas deverão ter vigentes as certidões CRF (FGTS), CND's (Receita Federal,

Trabalhista e Municipal)
PROPOSTA:
It Serviço
1

Valor unitário

|Substituição de 4 (vidros) comuns de janelas da sede da
Autarquia.

2

Retirada de um vidro do mezanino
Valor total

OBS: deverá ser analisada a possibilidade de aproveitamento do vidro retirado do
mezanino para colocação nas janelas.

Prazo para apresentação de propostas: 19/02/2019 — 15:00h
Análise das propostas: 19/02/2019 — 15:30 h
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COTAÇÕES:
(EMPRESAS PESQUISADAS)

1 — Vidraçaria Poços de Caldas — tel.: 3713-1205 — e-mail: vendas1.vpcODoutlook.com
2 — Vidraçaria Assis — tel.: 3721-6809 — e-mail: idracariaassisltda(Dgmail.com
3 — Vidraçaria Arco-lris — tel.: 3713-1631 — e-mail: vendas2(GDvidracariaarcoiris.com
4 — Lar Box vidraçaria — tel.: 3722-4166 — e-mail: artboxvidracariaQDhotmail.com
5 — Vidraçaria Barra Vento — tel.: 3712-8220 — e-mail: vidracariabarravento(Dhotmail.com

Av. Pe Francis Cletus Cox, 300 - Country Club - CEP 37714620 - Poços de Caldas - MG - Fones:
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Poços de Caldas, 01 de julho de 2019.

JUSTIFICATIVA 2
Considerando que o presente Processo de Compras nº006/2019, que tem por
objeto a contratação de serviços de troca de vidros na sede da Autarquia Municipal de
Ensino / UEMG iniciou-se em 15/02/2019 e que até a presente data não teve seus
serviços finalizados, sendo que, neste período, a retirada do vidro do mezanino foi
realizada pelos próprios Servidores da Autarquia e mais um vidro de um doslaboratórios
quebrou-se, sendo necessária também sua substituição.

Considerando que, desde o início deste processo de compras foram feitos diversos

contatos com empresas especializadas,
orçamento para os serviços:

conforme especificado abaixo,

solicitando

Empresa contatada

Endereço de e-mail para qual foi
enviada a solicitação

Data de envio do
e-mail

Vidraçaria Poços de Caldas

|vendas1(OvpcDoutlook.com

15/02/19 — 16:03h
07/06/19 — 14:12h

Vidraçaria Assis

vidracariaassisltda(Dgmail.com

15/02/19 — 16:05h

Vidraçaria Arco-lris

vendas2(Dvidracariaarcoiris.com

Art Box Vidraçaria

artboxvidracaria(Dhotmail.com

07/06/19 — 14:11h
15/02/19 — 16:06h

07/06/19 — 14:16h
15/02/19 -16:07h

07/06/19 — 14:12h
Vidraçaria Barra Vento

vidracariabarraventoDhotmail.com

15/02/19 — 16:08h
07/06/19 — 14:13h

Vidro Poços

vidropocos2Dhotmail.com

07/06/19 — 14:14h

Art Vidros

artvidros.rogerioteixeiraDhotmail.com |07/06/19 — 14:14h

Considerando que somente a empresa Vidraçaria Poços
de Caldas manifestou-se
no sentido de enviar orçamento dos serviços e que
a mesma está com a documentação
vigente e válida, estando apta para contratação, além
de apresentar condições de
pagamento e execução de serviços vantajosas para a
Autarquia.

Considerando que, após análise, verificou-se a
disponibilidade orçamentária e
financeira que suportam as despesas deste serviço.
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Autorizo a execução de serviços de troca de vidros da sede da Autarquia / UEMG,
através da empresa Vidraçaria Poços de Caldas, CNPJ 64.340.714/0001-21, conforme
documentação que compõe o presente processo.

Prof? Nanci de Moraes
Diretora Executiva - AME
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