
 

 

Carta convite 03/2021 
Belo Horizonte, 02 de março de 2021  

 

CHAMADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS 

 

A Sii Industria e Tecnologia LTDA-me de CNPJ 19.239.625/0001-39 informar a abertura da Carta 

Convite para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FABRICAÇÃO DO LOTE FINAL PREVISTO 

NO PLANO DE TRABALHO DO PROJETO Nº8 DO PROGRAMA TECHD. 

.1.  Objeto da Contratação 

● Produção de 210 unidades de PCBA (PCB + Componentes + Montagem + Testes) de: 

○  “SII_TOP_PCB”. 

○ “SII_MAIN_PCB”. 

● Produção de 70 unidades de PCBA (PCB + Componentes + Montagem + Testes) de: 

○ “SII_MODULE_ENERGY”. 

○ “SII_MODULE_RELAY_4X”. 

○ “SII_MODULE_I/O”. 

 

Para informações técnicas adicionais e equipamentos deverá ser enviado e-mail para 
contratacao@siismart.com com o título: “INFORMAÇÕES ADICIONAIS Carta convite 03/2021”. 

 
Para receber as informações será necessário a assinatura de um NDA (acordo de confidencialidade). 
 

2.  Requisitos desejáveis  

• Empresa com pelo menos 2 anos experiência na montagem de PCBA ou importação 

• CNPJ principal ou secundário com CNAE correspondente ao serviço a ser executado ou 

importação de componentes. 

3.  Atividades previstas e cronograma  

SEQ DESCRIÇÃO ETAPA/ATIVIDADES INÍCIO PREVISTO FINAL PREVISTO 

001 Entrega Montada 10/03/2021 30/03/2021 

 

3.  Resultados esperados 

● Placas montadas de acordo com as especificações técnicas enviadas. 

      4. Critérios de julgamento das propostas: 

● Menor preço e melhores condições de pagamento; 

● Análise geral da proposta. 
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● Experiência da empresa proponente no serviço prestado. 

5.  Modalidade de contratação: 

A modalidade de contratação será via pessoa jurídica, conforme Regulamento de Compras da Softex, 

através de contrato a ser celebrado entre as partes.  

6.  Condições gerais: 

Enviar proposta em papel timbrado da própria empresa; 

● A Sii Smart não arcará com qualquer tipo de custo de viagens ou hospedagens, sendo que a 

proposta deverá contemplar tais custos; 

● A critério da Sii Smart, um ou mais proponentes poderão ser chamados para esclarecimentos 

de itens das propostas e negociação de prazos e/ou valores; 

● Custos como frete, impostos e outros devem é por conta CONTRATADA. 

● Não caberá nenhum tipo de recurso sobre a decisão da escolha da consultoria a ser 

contratada, sendo que os proponentes, desde já, concordam com os termos desta Chamada. 

● Garantia de 60 dias nas placas enviadas. 

 

7.  Dados para envio da proposta: 

A proposta deve ser enviada em arquivo pdf até dia 08/03/2021 via e-mail com o título/assunto  

“PROPOSTAS - Carta convite 03/2021”, para o e-mail contratacao@siismart.com 

O recolhimento de quaisquer impostos é de exclusiva responsabilidade da contratada, bem como, caso 

exigido, o cadastramento junto aos órgãos do Estado de Minas Gerais. 

8.  Divulgação e esclarecimentos: 

Eventuais esclarecimentos técnicos podem ser obtidos através do e-mail contratacao@siismart.com 

com a mesma referência citada no título/assunto. 

Atenciosamente,   

 

_______________________________________ 

Felipe Gásparo 

Fundador e CEO 

Sii Smart 


