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PREÃO ELETRÔNICO - PORTAL DE COMPRAS FIEMG
2567.2021.NLI.PE.0263.SISTEMA FIEMG

O SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS (SESI / DRMG), inscrito
no CNPJ sob o n.º 03.773.834/0001-28, 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 SESI, conforme os termos e condições expressos no presente instrumento,
segundo as regras e condições abaixo:
1 - OBJETO
Aquisição de 24 (vinte e quatro) impressoras 3D com câmera integrada, em atendimento às necessidades
do SESI/DRMG.
2 - O ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS E A DISPUTA SERÃO REALIZADOS DE ACORDO COM A TABELA
ABAIXO:
Data de início de propostas:
Prazo para o envio da proposta:
Início da sessão de disputa de lances:
Referência de tempo:

21/10/2021 10:00
28/10/2021 09:00
28/10/2021 10:00
Horário de Brasília

3 – RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E LANCES: SOMENTE PELA INTERNET, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO
HTTPS://COMPRAS.FIEMG.COM.BR/, NA DATA E PERÍODO INDICADOS ACIMA.
4 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço
5 - DETALHAMENTO DOS ITENS:

Item

Descrição

Quantidade

1

000000000913424 - IMPRESSORA 3D COM CAMERA INTEG

24,0000

Un.
medida
UNIDADE

6 - ACESSO / CADASTRO:
a) Ao ingressar no Portal de Compras de Compras, clique no botão Acessar e insira seus dados de
"USUÁRIO" (CNPJ da empresa, somente números) e "SENHA";
b) Caso ainda não possua cadastro no Portal de Compras, a própria empresa interessada deverá realizálo diretamente na plataforma eletrônica, clicando na Opção Cadastro, localizada na barra superior de
tarefas da página inicial do Portal;
c) Ao finalizar o preenchimento dos dados e inserção dos documentos, o cadastro será avaliado pela área
de Suprimentos, e caso não tenha pendência, o login e senha de acesso serão enviados, de forma
automática, para o e-mail da empresa cadastrado na plataforma. O cadastro é simples, gratuito, rápido
e seguro, todavia, em caso de dúvidas pedimos que entrem em contato por meio do telefone: (31) 32636894; ou através do e-mail: cadastrodefornecedores@fiemg.com.br.
7 - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:
Exclusivamente mediante o encaminhamento de mensagem no Portal de Compras da FIEMG, no campo /
link específico de “Esclarecimentos” vinculado a esse certame, em até 03 (três) dias úteis anteriores a
data programada para abertura das propostas (indicada no item 2 acima).
BELO HORIZONTE, MG 20/10/2021 10:37:24

Atenciosamente,
FIEMG | CIEMG | SESI | SENAI | IEL

Paradigma Business Solution
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