PRC 045/2019 - AME
,

|

Y

Ei

gta
u se a ps ig
Ea

AUTARQUIA

MUNICIPAL DE ENSINO
OC

4

ty vê e

bia
Prefe

Ea
e

Nº 0045/2019
OBJETO: CONFECÇÃO E
COLOCAÇÃO DE ADESIVO
PARA VIDRO DE PORTA DO
CENTRO DE DIVULGAÇÃO E.
POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA
— PROJETO QUE TEMA
PARCERIA DAAUTARQUIA
MUNICIPAL [DE ENSINO.
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AUTARQUIA

MUNICIPAL DE ENSINO
DE POÇOS DE CALDAS

SOLICITAÇÃO (OBJETO)
Confecção de adesivos para vidros da
sala do CDPC - Centro de Divulgaç
ão e
Popularização da Ciência, conforme dado
s abaixo:
confecção e colocação de 2 (dois) ades
ivos, confeccionados em plástico tran
sparente,
nas medidas 1,125 m X 2,789 m (LXA
), sendo um com a impressão colorida
do texto:

Os adesivos deverão

ser colocados na sede do IF Sul de
Minas — localizado na Av. Dirce
Pereira Rosa, 300, Jardim Esperança,
até o dia 13/12/19, 12 horas.

Modalidade: Conpra direta — dis
pensa de licitação em razão do valo
r, com base na Lei
Federal nº 8.666/93, art. 24, Il e Dec
reto Federal nº 9.412/18.
Forma de julgamento: menor pre
ço unitário
Condições para pagamento: até
30 dias após a entrega dos pro
dutos / serviços,
através de transferência bancária
ou boleto
Condições para entrega: a inst
alação deverá ser feita até o dia
13/12/19, 12 horas, na
sede do IF Sul de Minas — localiza
do na Av. Dirce Pereira Rosa, 300,
Jardim Esperança

R. Minas Gerais, 664, sala
701 - centro - Poços de Cal
Fones: (35) 3714-3004 / 371
das - MG 4-3128 - e-mail: comprasOa
me.edu.br - CNPJ 17.854
.977/0001-79
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AUTARQUIA
MUNICIPAL DE ENSINO
DE POÇOS DE CALDAS

JUSTIFICATIVA

Poços de Caldas, 04 de dezembro de 2019.

Considerando que a Autarquia Municipal de Ensino
firmou parceria com o Instituto
Federal do Sul de Minas para o projeto CDPC — Centr
o de Divulgação e Popularização da
Ciência, que tem por finalidade a formação e orien
tação de professores de Ciências da
rede pública de ensino, bem como a cessão de
equipamentos e material pedagógico para
o desenvolvimento desta área de conhecimento
junto aos alunos do Ensino Fundamental
Ile Ensino Médio.
Considerando que a Autarquia Municipal de
Ensino adquiriu equipamentos e
materiais pedagógicos no valor de mais de R$90.
000,00 (noventa mil reais) e cedeu ao
Instituto Federal para que desenvolva o proje
to junto ás Unidades Escolares.
Considerando que o Instituto Federal do Sul
de Minas destinou um espaço físico
exclusivo para o armazenamento dos equip
amentos e materiais pedagógicos e para
a
formação dos professores, dentro de sua
sede; e que esta sala possui vidros, nos
quais
deverão ter as logomarcas do projeto e das
instituições participantes.
Considerando que o Instituto Federal solici
tou que os adesivos sejam adquiridos
pela Autarquia Municipal de Ensino, confo
rme os modelos fornecidos.
Considerando que após análises, verifi
cou-se as disponibilidades orcamentária
e
financeira da Autarquia que suportam tais
aquisições e serviços.
Considerando que para a aquisição
destes produtos e serviços, a AME
poderá
realizar processo de aquisição por
compra direta, através de dispensa
de licitação em
razão do valor, com base na Lei Feder
al nº 8.666/93, art. 24, Il e Decreto
Federal nº
9.412/18, após a pesquisa de, no
mínimo, 3 (três) orçamentos, sendo
adqui
ridos do
fornecedor que apresentar menor
preço, dentro das condições estabelece
cidas pela
Autarquia.
Autorizo a confecção e colocação
de adesivos para vidros da sede
do CDPC -—
Centro de Divulgação e Popularização
da Ciência, projeto desenvolvido
pelo
Federal do Sul de Minas em parceria
Instituto
com a Autarquia Municipal de Ensin
o, conforme

Ç
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Prof? Nanci de Moraes
Diretora Executiva - AME
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Dimensões: 1125mm x 2789mm (LXA
).
Adesivo com fundo branco e que
ele seja fixado com a arte colada no
vidro no parte de
dentro da sala.

R. Minas Gerais, 664, sala 701 Centro - CEP 37701-004 - Poços
de Caldas - MG Tels.: (35) 3714-3004 / 3714-3128-.
e-mail: comprasQame.edu.br CNPJ: 17.854.977/0001-79
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Aquisição de adesivo

A Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas fará a aquisição, através de compra
direta, de adesivo para vidro, (confecção e colocação), conforme descrição e condições
especificadas abaixo.
Julgamento: menor preço unitário
Condições para entrega: até 03 (três) dias.
Condições de pagamento: boleto ou transferência bancária em até 30 (trinta) dias após
entrega do produto e emissão da nota fiscal. Exigível nota fiscal.
Exigível garantia dos produtos. Em casos de produtos fora das especificações ou caso
ocorra, em poucos dias, danos comprovadamente não causados pelo usuário, os
produtos deverão ser trocados, no prazo máximo de 7 (sete) dias, sem custos para a
AME.

PROPOSTA:
te
m

Descrição

1

Confecção e colocação de adesivo em|02 (duas)
vidro, conforme modelo. A colocação unidades
deverá ser feita no Instituto Federal Sul de
Minas — Av.
Dirce Pereira Rosa, 300,
Jardim Esperança

Qtdade

Valor unit.

Valortotal

4 30, 00

OL: &4 630,00

PRAZO: egos Ff DIAS

Prazo para apresentação de cotações: 09/1
2/19- 10:00h
Análise das propostas: 09/12/19 — 10:30 h

195.053.615/0002-77!
VERONESI & FILHOS LTDA.

E
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Pógas de Caldas - MG

R. Minas Gerais,5 664,5 sala 701 - Centro
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Prof Thiago IF
Ontem 11:45

Dimensões: 1125mm x 2789mm (LXA).
colada no vidro no parte de
Adesivo com fundo branco e que ele seja fixado com a arte
dentro da sala.

3
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Aquisição de adesivo

A Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas fará a aquisição, através de compra
direta, de adesivo para vidro, (confecção e colocação), conforme descrição e condições
especificadas abaixo.
Julgamento: menor preço unitário
Condições para entrega: até 10 (três) dias.
Condições de pagamento: boleto ou transferência bancária em até 30 (trinta) dias após
entrega do produto e emissão da nota fiscal. Exigível nota fiscal.
Exigível garantia dos produtos. Em casos de produtos fora das especificações ou caso
ocorra, em poucos dias, danos comprovadamente não causados pelo usuário, os
produtos deverão ser trocados, no prazo máximo de 7 (sete) dias, sem custos para a
AME.
PROPOSTA:
te |Descrição
m
1

Qtdade

Valor unit.

Confecção e colocação de adesivo em/02 (duas)
vidro, conforme modelo. A colocação |unidades
deverá ser feita no Instituto Federal Sul de
Minas — Av.
Dirce Pereira Rosa, 300,
Jardim Esperança

R$ 390,00

Valor total

R$ 780,00

Empresa (Razão social): PEDRO PAULO CAPONI ME
CNPJ: 00.869.672/0001-38
Contato: CAMILA Telefone: (35) 3714-3800 ou (35) 99176-0079

Obs:

Prazo para apresentação de cotações: 06/12/19- 17:0
0h
Análise das propostas: 06/12/19 — 17:30h

R. Mina

s Gerais, 664, sala 701 - Centro - CEP 3770
1-004 - Poços de Caldas - MG Tels.: (35) 3714-3004 / 3714-3128- e-mail:
com rasVame.edu.br - CNPJ: 17.854.977/0
001-79
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Dimensões: 1125mm x 2789mm (LXA).
Adesivo com fundo branco e que ele seja fixado com a arte colada no vidro no parte de
dentro da sala.

CEP 37701-004 - Poços de Caldas - MG R. Minas Gerais, 664, sala 701 - Centr o -79
comp rasDame.edu.br - CNPJ: 17.854.977/ 0001
Tels.: (35) 3714-3004/ 3714-3128- e-mail:
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De: Comercial

PPCaponi

Para: compras ame.edu.br

de Poços de Caldas
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Aquisição de adesivo
A Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas fará a aquisição, através de compra
direta, de adesivo para vidro, (confecção e colocação), conforme descrição e condições
especificadas abaixo.
Julgamento: menor preço unitário
Condições para entrega: até 03 (três) dias.
Condições de pagamento: boleto ou transferência bancária em até 30 (trinta) dias após
entrega do produto e emissão da nota fiscal. Exigível nota fiscal.
Exigível garantia dos produtos. Em casos de produtos fora das especificações ou caso
ocorra, em poucos dias, danos comprovadamente não causados pelo usuário, os
produtos deverão ser trocados, no prazo máximo de 7 (sete) dias, sem custos para a
AME.
PROPOSTA:

Ite
m

Descrição

1

Confecção e colocação de adesivo em|02 (duas)
vidro, conforme modelo. A colocação |unidades
deverá ser feita no Instituto Federal Sul de
Minas — Av.
Dirce Pereira Rosa, 300,
Jardim Esperança

Valortotal

Qtdade

Valor unit.

R4 390,00

Prazo para apresentação de cotações: 09/12/19- 10:00h

Análise das propostas: 09/12/19 — 10:30 h

R. Minas Gerais, , 664,6 4, sala 701 - Centro - CEP 37701-00
- 4 - Po Poços de Caldas - MG Tels.: (35) 3714-3004 / 3714-3128- e-mail: compras Wame.edu.br - CNPJ:
17.854.977/0001-79
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Dimensões: 1125mm x 2789mm (LXA).
Adesivo com fundo branco e que ele seja fixado com a arte colada no vidro no parte de
dentro da sala.

R. Minas Gerais, 664, sala 701 - Centro - CEP 37701-004 - Poços de Caldas - MG -
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Em pe pesquisadas:
1 — Veronesi e Filhos Ltda relva: Digital) - Tel, 3721.2834

'2 — Pedro Paulo Caponi - ME— Tel. 3714-3800
3 — Lay Out Gráfica Rápida — Tel 3721-1838

Valores apresentados
nl

Copiativa

Empresa

“| Valor

4

| Condições entrega

R$ 630,00

|Até 13/12.

|

Caponi

7

—

|R$780,00

“Mo dias...

0. vo

Lay-out.

R$ 990,00

AO 13/12
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Prefeitura Municipel de
Poçosde Caldas

ATA DE JULGAMENTO
na
Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às onze horas,
Minas
Rua
na
a
localizad
Caldas,
sede da Autarquia Municipal de Ensino de Poços de
Gerais, nº664, sala 701, reuniu-se a Comissão de Licitações, designada pela Portaria -

AME nº001/2019, formada pelos membros Flávia Prezia Machado, Lanna Léia Westin

Paiva Miura e Mitsuo Yoshioka para analisar e julgar o presente processo de compraLei
contratação — PRC-045/2019, na modalidade Dispensa de Licitação, baseada na
as
nº8.666/93 —-art.24, || — que tem por objeto a confecção e colocação de adesivos para
que
projeto
Ciência,
da.
zação
portas de vidro do CDPC- Centro de Divulgação e Populari
conta com a parceria da Autarquia de Ensino. A Comissão analisou que foram buscadas
cotações de preços com empresas do ramo que atendessem as condições e prazos

estabelecidos, sendo obtidos os seguintes valores: 1 — Layout Gráfica Rápida Ltda:

.A
R$990,00: 2 - Pedro Paulo Caponi-ME: R$780,00; 3 - Veronesi e Filhos Ltda: R$630,00
é
Comissão verificou os documentos da empresa que apresentou os menores preços
contato
em
entrou
confirmou que as certidões exigidas estão válidas. A Comissão, então,
a
com esta empresa e confirmou o prazo de entrega dos serviços, uma vez que
inauguração do Centro será dia 13/12/19, 15:00 horas, tendo confirmações positivas de
entrega. Diante disso, foi considerada vencedora deste processo a empresa Veronesi e
. Filhos Ltda. Esta ata segue para a autoridade competente para finalização do precesso.
-

Mathado
Flávia Pre
Mat. 17.563

Lanna Léia Westin Paiva Miura
Mat. 18.555 -

Mitsuo Yoshioka
Mat. 17.615:

R. Minas Gerais, 664, sala 701 - centro - Poços de Caldas - MG -
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