
ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  41/2019 - PR 183/201905/07/2019Folha:  1/4 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 31 de Julho de 2019, às 13:57 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   , reuniram-se os membros daComissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  284/2019, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas parafornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  183/2019, Licitação nº 41/2019 - PR, na modalidade de PREGÃOPRESENCIAL.Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadasas propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E ACESSÓRIOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  
Parecer da Comissão: A COMISSÃO ATESTA A PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS: WORKWEAR LTDA (8827), CAMPINAS MILITARYDEFENSE LTDA (11755), PROBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (13283), UNISEG COMERCIO DEUNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEG (13454), RIBEIRO E COSTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDAME (13455)  PROCEDIDA A ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS, E POSTERIOR FASE DE LANCESCHEGOU-SE A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO ABAIXO.    PROCEDIDO O EXAME DOS DOCUMENTOS DEHABILITAÇÃO A COMISSÃO DECLARA QUE AS EMPRESAS VENCEDORAS, ATENDEM ÀS EXIGENCIASEDITALICIAS.   AS LICITANTES VENCEDORAS TEM O PRAZO DE 08 DIAS ÚTEIS PARA O ENVIO DASAMOSTRAS NO ENDEREÇO CONSTANTE NO ITEM 19.2 DO EDITAL. AS DEVERÃO TAMBÉM ENVIAR PORE-MAIL AS PROPOSTAS AJUSTADAS. OS REPRESENTANTES PRESENTES RENUNCIAM EXPRESSAMENTEAOS RECURSOS.LOTE:  1ItemParticipante: Especificação13454 - UNISEG COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1 Calça modelo operacional com elástico (masculina efeminina) em tecido Hip Stop, na cor azul noturno, comreforço entrepernas. UN 76,00  UNISEG 0,0000 100,8371 7.663,62   2 Gandola mangas curtas, em tecido Hip Stop, na cor azulnoturno, modelo operacional masculina com aplicação debordado, velcro tipo fêmea para tarjeta de identificaçãonominal e aplicação de uma bandeira em cada manga. UN 58,00  UNISEG 0,0000 92,8342 5.384,38   3 GANDOLA MANGA CURTA FEMININA, TECIDO RIPSTOP AZUL NOTURNO. Gandola feminina, mangascurtas, em tecido Rip Stop, na cor azul noturno, modelooperacional (masculina e feminina) com aplicação debordado, velcro tipo fêmea para tarjeta de identificaçãonominal e aplicação de uma bandeira em cada manga. UN 16,00  UNISEG 0,0000 93,6345 1.498,15   4 CAMISETA PV GOLA OLÍMPICA AZUL NOTURNO,Tecido constituído em malha, de 67% (sessenta e setepor cento) de poliéster e 33% (trinta e três por cento) deviscose, com peso máximo de 150 g/m2 (cento ecinqüenta gramas por metro quadrado), com tolerância de+/- 5 g (mais ou menos cinco gramas) e ribana 16;Camiseta meia manga com frisos em ribanas nas mangase decote;Confeccionada na cor azul noturno

UN 228,00  UNISEG 0,0000 29,6109 6.751,29   
5 JAQUETA DUPLA FACE C/APLICACAO DE BORDADO UN 38,00  UNISEG 0,0000 271,2999 10.309,40   6 CALÇA AZUL NOTURNO PARA MANUTENÇÃO, Serconfeccionada em tecido Rip Stop, na cor azul marinhonoturno, a confecção obedecerá ao modelo do desenhoanexo, apresentando perfeito acabamento, nos mínimosdetalhes, não sendo permitido: costuras enrugadas oumalfeitas, caseados frouxos ou malfeitos, desalinhamentoentre os bolsos, nuanças sensíveis na mesma peça elinhas soltas não retiradas por ocasião do acabamento dapeçaCaracterísticas Específicas do tecido:Composição: Tecido composto de poliéster (70%) ealgodão (30%)Armação: Tela 1 x 1 dGramatura: 220,00 g/mCor Básica: Pantone Têxtil - 19-4023 TC

UN 2,00  UNISEG 0,0000 98,4363 196,87   
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PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  41/2019 - PR 183/201905/07/2019Folha:  2/4LOTE:  1ItemParticipante: Especificação13454 - UNISEG COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total7 Blusão do Uniforme de Manutenção, Confeccionado emtecido rip stop, de poliéster (70%) e algodão (30%).Blusão com gola, 04 bolsos chapados com prega macho ecantos chanfrados (02 superiores e 02 inferiores), mangascurtas, platina nos ombros, frente aberta com fechamentoatravés de caseado e botão, costas com pala. UN 2,00  UNISEG 0,0000 117,6433 235,29   

Total do Participante --------> _________________________32.039,00   LOTE:  2ItemParticipante: Especificação13283 - PROBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELIUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total8 BOTA TÁTICA DE ALTA PERFORMANCE 100%IMPERMEÁVEL. Bota Tática confeccionada em couronobuck hidrofugado, sem marcas, isenta de cortes, furos,cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja,carrapatos, bernes e outros defeitos provocados porriscos de cerca, chifradas, marcas de fogo, etc, comespessura entre 1,8 e 2,0 milímetros; cano em tecido tipoCordura ou similar; colarinho e língua em napa vestuáriocom espessura entre 0,8 e 1,1mm; passadores, ganchose travadores em polímero/nylon fixados através de rebites,sendo linha de 2 (dois) ganchos articulados fixados naparte superior do cano, linha de 5 (cinco) passadoresfixados nas gáspeas e linha de 1 (um) travador comdentes internos fixados na área de articulação de cada pé;Forração confeccionada em tecido poliamida/poliéster,construído em sistema de bootie (botinha) com membranapoliéster não poroso, elástico, com tratamento hidrofílico,100% impermeável e respirável  devendo possuirpermeabilidade ao vapor de água, selado por fita microporosa impermeável, termo selada específica paraselagem de membranas respiráveis; biqueiraconfeccionada em material termoplástico de altaresistência; sobre-biqueira em borracha 1,5mm fixadaatravés de vulcanização envolvendo todo calçado (bicos,laterais e traseiras); solado composto em bi-componentesendo primeira camada de contato ao piso em borrachaultragrip para melhor aderência e desempenho, plataformade tecnologia estabilizadora do caminhar e canais parafluxo contínuo de água, segunda camada em entressolaem EVA termo-conformado para maior absorção deimpacto, distribuição do peso, leveza, isolamento térmico;palmilha de montagem da plataforma ao cabedal emmaterial sintético resinado de alta resistência, com 2,5mmde espessura e que não tem suas características afetadaspela umidade; palmilha de conforto moldada emetileno-acetato de vinil (EVA), revestida com tecido depoliéster, com componentes bactericidas, fungicidas e deredução de odores.

UN 38,00  PalmilhadoBoots 0,0000 280,6005 10.662,82   

9 BOTA CANO CURTO. Ser confeccionada em  courosemi-cromo ou anelina francesa de primeira qualidadehidrofugada, sem marcas , isentas de cortes, furos,cicatrizes,  bem como sinais de parasitas, ou seja,carrapatos, bernes e outros defeitos provocados pôrriscos de cerca, chifradas, marca de fogo, etc..., comespessura mínima de  1,8mm  , devendo estar de acordocom a amostra . UN 1,00  PalmilhadoBoots 0,0000 137,1824 137,18   
Total do Participante --------> _________________________10.800,00   



ESTADO DE MINAS GERAISPREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS                   CNPJ:Praça Dr. Fausto Monteiro, 347C.E.P.: 18.243.220/0001-0137130-031 - Alfenas - MG
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  41/2019 - PR 183/201905/07/2019Folha:  3/4LOTE:  3ItemParticipante: Especificação13454 - UNISEG COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total10  BONÉ AZUL NOTURNO. -Formado basicamente de pala ecopa, de acordo com desenhos e as características quese seguem:Copa deverá ser formada pela junção de 06 (seis) gomosno sentido vertical, tendo acabamento de junção dosvértices em botão de pressão de alumínio cobertoexternamente com o mesmo tecido da copa.A pala deverá ser confeccionada com uma chapa depolietileno, revestida interna e externamente com o tecidoda copa, usando uma tira para regulagem. A palareceberá um adorno em sua  parte superior por meio decostura pespontadas em número de 06 (seis), usandolinha n° 50.A armação será efetuada por meio de forro tipo entretela100%algodão na cor branca.Os furos para ventilação será num total de 06 (seis). Osgomos verticais receberão a aplicação de 01 (um) ilhósbordado com diâmetro interno de 2mm.Na regulagem, o diâmetro da circunferência da base doboné será regulado por meio de duas tiras de polietileno,sendo uma provida de orifícios e outra de pinos,localizados na parte superior. O contorno da aberturadestinada à regulagem deverá ter acabamento com viésinterno.Aplicação do logotipo na parte frontal do boné, que será  obrasão da Guarda, fixado nos dois gomos frontais do bonéde forma centralizada.

UN 38,00  UNISEG 0,0000 21,3509 811,33   

11 BOINA TIPO FRANCESA PRETA UN 37,00  UNISEG 0,0000 77,3972 2.863,70   12 CINTO/CORREIA NYLON C/ FIVELA EM AÇOCROMADO LISO. UN 38,00  UNISEG 0,0000 24,0198 912,75   13  CINTURÃO COM ACESSÓRIOS 100% NYLON. "serconfeccionado em nylon 6.6, cor preta, de 1ª qualidade,com espessura 50mmx 1,0mm, com comprimento de ate1,30 m, totalmente esticado ;"O seu ajustamento ao corpo do usuário será feito pelosistema de fecho VELCRO em toda extensão.Acabamento em Viés 100%Nylon, cor preto, em todaextensão do cinturão.O fechamento do cinturão será através de fivela de metalpersonalizada, de encaixe, na cor prata;" O cinturão deverá ter os seguintes acessórios:porta algemas -Tipo bolsa , com painel frontal de armaçãoem material sintetico e fechamento através de velcro , epresa ao cinto com passador de nylon.porta cassetete tonfa - confeccionado em cadarço denylon com sistema que permita girar o bastão 360º pormeio de um sistema giratório, com tira de couro para fixara tonfa e argola de metal de 44 mmporta rádio HT -  confeccionado em cadarço de nylon ,Porta apito trissonoro;Porta spray de pimentaTodos os acessórios deverão ser confeccionados emNylon na cor preta.

UN 37,00  UNISEG 0,0000 114,0941 4.221,48   

14 DISTINTIVO BORDADO PARA BOINA. EMBLEMA COMO BRASÃO DA GUARDA CIVIL EM BORDADO TIPOETIQUETA PRODUZIDA EM TEARES ELETRÔNICOSJACQUARD COM INSERÇÃO DE TRAMA POR SISTEMADE AGULHAS, ACABAMENTO DE COSTURAPERIFÉRICA MANUAL  E RECORTE MANUAL. UN 37,00  UNISEG 0,0000 9,341  345,62   
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PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  41/2019 - PR 183/201905/07/2019Folha:  4/4LOTE:  3ItemParticipante: Especificação13454 - UNISEG COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total15 TARJA DE IDENTIFICAÇÃO. TECIDO COURINO corPreto BORDADO branco (quando fundo for escuro)PRETO (quando o fundo for branco).Largura: aproximadamente 12 cm de comprimento.Altura: 20 mmMaterial: VelkroO velkro utilizado deverá ser de  acordo com a tonalidadedo tecidoIdentificador  - Bordadoa)Altura das letras: entre 9 a 12mm - formato Arial Black(Nome TS Fator) - cor branca linha especial para bordado100%Poliéster.b)Tecido: courinoc)   Entretela não tecido gramatura 100, brancad)   Película termocolante de 70 micronse)   Linha de 100% poliéster, número 120, preta:

UN 76,00  UNISEG 0,0000 7,1726 545,12   

Total do Participante --------> _________________________9.700,00   Total Geral ----------------------> 52.539,00   
 COMISSÃO:Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.ANNA CAROLINA SILVÉRIO MATRINSSANDRA MARA DA  COSTACREUZA DE FÁTIMA PENHA RIBEIROSIMÔNIA LUCIANE DE SOUZA

Alfenas,  31  de  Julho  de  2019 - ........................................ - PREGOEIRA - ........................................ - MEMBRO - ........................................ - MEMBRO - ........................................ - MEMBRO
 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:WELBERT RODRIGUES DA SILVA - ................................................................. - RepresentanteCESAR CAVALCANTE DE  ALBUQUERQUE - ................................................................. - RepresentanteTHYAGO CLARET CAMPOS - ................................................................. - RepresentanteMYCKE MIRANDA GANÇALVES - ................................................................. - Representante- ................................................................. - Representante


