
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL
  

DECLARAÇÃO 1168998

DIVULGAÇÃO DA INTENÇÃO DE ADESÃO COMO CARONA

 

A Secretaria de Estado de Administração Prisional de Minas Gerais divulga a intenção em
aderir como “Carona”, ao Registro de Preços especificado abaixo, nos termos da Lei Federal
n° 8.666 de junho de 1993, e dos Decretos Estaduais n° 44.786, de 18 de abril de 2008 e n°
46.311, do dia 16 de setembro de 2013, e demais legislações pertinentes ao assunto.

 

Nº da Ata de Registro de Preços n.º 277/2018
Órgão Gestor: Agência de Modernização da Gestão de Processos/Maceió-Alagoas

Órgão Item Descrição Qtde
Valor

Unitário
(R$)

Valor
Total 
(R$)

 

AMGESP 3

ALGEMA DE TORNOZELO DUPLO:
fabricada em aço inoxidável polido austenítico,
junção através de elos (corrente); fechamento
com sistema de catraca contendo no mínimo
três dentes; resistência mecânica a tração de
no mínimo 2,30 KN (~235 Kgf), comprimento
de no mínino 30 cm e no máximo 40 cm,
formando o par de algemas com peso inferior
a 500 gramas; conjunto pulseira e elo;
dispositivo de travamento e destravamento na
parte superior algema; desbloqueio somente
através da chave adequada, alça de
fechamento dentada com guias corrediças
para impedir abertura por pressão ou
pancada e sem uso de chave; duas chaves
confeccionadas no mesmo material da
algema em peça única, sem emendas ou
soldas; em cada bracelete deverá estar
gravado de forma permanente o nome do
fabricante, mais um número de série que será
fornecido por esta Secretaria no momento  da
solicitação do objeto e a inscrição SEAP;
deverá ser apresentado laudo de avaliação
emitido por laboratório ou instituto acreditado
pelo INMETRO que ateste a conformidade
com os testes e características solicitadas;
garantia mínima de doze meses a partir da

 

600

 

200

 
 

120.000,00
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data da entrega; em caso de produto
importado, além da garantia do fabricante o
representante deverá apresentar declaração
autenticada de sua empresa garantindo o
produto pelo mesmo prazo, comprometendo-
se a substituir o lote defeituoso no prazo
descrito neste dispositivo.

Valor Total: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

 

DADOS DA CONTRATANTE:
 

Razão Social: Secretaria de Estado de Administração Prisional de Minas Gerais

CNPJ: 05.487.631/0001-09

Endereço: Avenida Papa Joao Paulo II, 4143 - 5º andar – Serra Verde – Edifício Minas.

Belo Horizonte /MG - CEP: 31 630-900.        

 

 

Respeitosamente,

 

Belo Horizonte, 10 de julho de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Tiago Maduro de Azevedo, Diretor(a), em
11/07/2018, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
1168998 e o código CRC 1E98174D.

Referência: Processo nº 1450.01.0056313/2018-98 SEI nº 1168998
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https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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