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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gerencia de Transportes e Serviços Gerais

Intenção - UEMG/GETSG - 2019

Belo Horizonte, 02 de maio de 2019.
  

 

DIVULGAÇÃO DE INTENÇÃO DE ADESÃO COMO CARONA - UEMG 

 

A Universidade Estadual do Estado de Minas Gerais, por intermédio da Pró Reitoria de Planejamento, Gestão e
Finanças, divulga sua intenção de aderir, como órgão não-par�cipante (carona), ao Registro de Preços da Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, Ata de Registro de Preços 78/2019 - Planejamento 29/2019, cujo
objeto é a "contratação do fornecimento de combus�vel, a realização das manutenções dos equipamentos dos
postos e o tratamento de resíduos desses locais (provenientes da manutenção) para abastecimento da frota de
veículos; mediante contrato, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos, sob demanda,
futura e eventual, para Órgãos e En�dades da Administração Pública do Estado de Minas Gerais", nos termos da
Lei Federal 8.666/1993 e do Decreto Estadual 46.311/2013.

 

Número do RP - 78/2019

Número do Pregão Eletrônico - 29/2019

Vigência da Ata - 13/04/2019 a 12/04/2020

Órgão Gestor - SEPLAG

Empresa Vencedora do Lote 1 - PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A

CNPJ - 34.274.233/0025-71

Empresa Vencedora do Lote 2 - UNIDATA AUTOMAÇÃO LTDA.

CNPJ - 26.179.697/0001-01

Descrição do objeto - contratação do fornecimento de combus�vel, a realização das manutenções dos
equipamentos dos postos e o tratamento de resíduos desses locais (provenientes da manutenção) para
abastecimento da frota de veículos; mediante contrato, conforme especificações e condições previstas no
edital e seus anexos, sob demanda, futura e eventual, para Órgãos e En�dades da Administração Pública do
Estado de Minas Gerais.

 

A UEMG tem necessidade na contratação dos serviços acima mencionado, nas quan�dades e detalhamento
das tabelas abaixo:

 

LOTE 1 -

VOLUME DIESEL VOLUME  GASOLINA TOTAL GERAL

ITEM SIAD - 1325876 ITEM SIAD - 14486  
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20.000 litros 67.000 litros 87.000 litros

 

LOTE 2 - 

TOTAL GERENCIAMENTO (03 ANOS)

ITEM SIAD - 32638

1.800 (frota es�mada de 50 veículos x 36 meses de contrato)

 

O serviço de abastecimento de veículos é essencial para que a UEMG realize diversas a�vidades co�dianas. A
UEMG dispõe de uma frota de aproximadamente 50 (cinquenta) veículos, que são u�lizados pelas diversas
unidades acadêmicas, tanto em Belo Horizonte quanto no interior do Estado, diariamente, para atendimento à
demandas de professores, pesquisadores e servidores. O sistema de abastecimento por postos do estado - SGTA é
fundamental para que a UEMG consiga abastecer seus veículos em qualquer localidade do Estado de Minas Gerais. 

 

Atenciosamente, 

 

Lavínia Rosa Rodrigues

Reitora - Universidade do Estado de Minas Gerais

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Bruno Salles Trindade da Cunha, Servidor(a) Público(a),
em 02/05/2019, às 14:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Lavínia Rosa Rodrigues, Reitora, em 02/05/2019, às
16:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4667045 e
o código CRC ADFB4C19.
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