PREGÃO ELETRÔNICO
0884.2021.NLI.PE.0020.SISTEMA FIEMG
PREÂMBULO
Aos
Senhores Licitantes,
O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS,
inscrito no CNPJ sob o nº.: 03.773.700/0001-70, sediado na Av. do Contorno, n°. 4.456, Bairro
Funcionários, CEP 30.110-028, em Belo Horizonte – MG, através da Comissão Permanente de Licitação
Integrada – COPERLI, torna público que promoverá licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, regida
pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, conforme os termos e condições expressos no
presente instrumento segundo as regras e condições abaixo:
1 - Objeto
Contratação de empresa especializada para fornecimento (venda) e instalação de sistema de circuito
fechado de TV (CFTV), sistemas de alarmes via sensores infra vermelho e kit de vídeo porteiro,
contemplando o fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra e instalação, bem como
prestação de serviços de monitoramento e comunicação por GPRS (General Packet Radio Services), com
instalação de centrais de alarme e fornecimento de equipamentos / acessórios em comodato, conforme
relação disponibilizada no anexo I do edital, em atendimento à Unidade do SENAI, denominada CFP “João
Moreira Salles”, localizada na Rua Pedro Barbosa, n.º 600, Bairro Monte Verde, CEP 37705-309, em Poços
de Caldas – MG.
2 - Calendário de eventos:
Data de início de propostas:
Prazo para o envio da proposta:
Início da sessão de disputa de lances:
Referência de tempo:

02/02/2021 09:00
02/03/2021 09:00
02/03/2021 14:00
Horário de Brasília

3 - Método de avaliação: Menor preço
4 - Detalhamento dos itens:

Item

Descrição

Quantidade

1

000000000098297 - SEGURANCA E VIGILANCIA - PJ

1,0000

Un.
medida
UNIDADE

OBSERVAÇÃO 1: É vedada a participação de empresas declaradas inidôneas com fundamento na Lei
Orgânica do Tribunal de Contas da União (TCU);
OBSERVAÇÃO 2: O(s) anexo(s) com todas as especificações do objeto deve(m) ser extraído(s) na aba
“Painel de Controle”.
Tendo em vista as fases de condução do Processo Licitatório, os e-mails deverão ser direcionados como
segue:
Para licitações@fiemg.com.br todos os Esclarecimentos, até 02 (dois) dias antes da data da sessão,
conforme definido no Edital.
Para coperli@fiemg.com.br todos os e-mails relativos à condução dos procedimentos licitatório a partir
da data de abertura das propostas e da sessão.
O Caderno de Bases e Condições – CBC está disponível no Sistema - FIEMG | CIEMG | SESI | SENAI | IEL
(https://compras.fiemg.com.br/), opção: “Edital na íntegra e anexos”.
BELO HORIZONTE, MG 10/02/2021 08:50:26

Atenciosamente,
FIEMG | CIEMG | SESI | SENAI | IEL

Paradigma Business Solution

