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TERMO DE ADJUDICACAO DO PREGAO PRESENCIAL

Processo Administrativo
Pregao Presencial No.

7987
G00028 /2018

As 10:07 do dia 25/06/2018 , apos a
Sr(a). EDSON CARLOS PEREIRA
item(ns):

analise

do

resultado do Pregao Presencial No. G00028 /2018 o pregoeiro(a)
ADJUDICAM ao(s) licitante(s) vencedor(es) o(s) respectivo(s)

ARMA TECNOL.IND.COM.DE BLINDAGENS LTDA ME
ITEM

DESCRICAO
1

COLETE BALISTICO NIVEL II-A - MASCULINO - TAM.P
Fabricacao em conformidade com as normas NIJ STD
0101 04, protecao de toda a area vital acima da c
intura e abaixo do pescoco-costas, torax, abdomen
, parciais das laterais do tronco, resistentes a
disparos de armas de fogo municoes calibre 357 Ma
gnum JSP, com velocidade de 436 m/s e calibre 9 m
m FMJ, com velocidade de 367 m/s, paineis balisti
cos frontal e dorsal, confeccionados em aramida e
recobertos por uma capa interna de nylon resinad
o para protecao de liquidos como chuva e suor, Ca
pa Externa do Colete Composta de Tecido Antibacte
riano, antialergico, contra Raios Uv-a/b, com Fat
or de Protecao Ufp 40, capa ajustavel; Na Cor Azu
l Marinho noturno; com bordado do Brasao da GCM n
a frente lado esquerdo e atras escrita silkada na
cor amarelo ouro (GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE PORT
O FERREIRA).
2 COLETE BALISTICO NIVEL II-A - MASCULINO - TAM.M
Fabricacao em conformidade com as normas NIJ STD
0101 04, protecao de toda a area vital acima da c
intura e abaixo do pescoco-costas, torax, abdomen
, parciais das laterais do tronco, resistentes a
disparos de armas de fogo municoes calibre 357 Ma
gnum JSP, com velocidade de 436 m/s e calibre 9 m
m FMJ, com velocidade de 367 m/s, paineis balisti
cos frontal e dorsal, confeccionados em aramida e
recobertos por uma capa interna de nylon resinad
o para protecao de liquidos como chuva e suor, Ca
pa Externa do Colete Composta de Tecido Antibacte
riano, antialergico, contra Raios Uv-a/b, com Fat
or de Protecao Ufp 40, capa ajustavel; Na Cor Azu
l Marinho noturno; com bordado do Brasao da GCM n
a frente lado esquerdo e atras escrita silkada na
cor amarelo ouro (GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE PORT
O FERREIRA).
3 COLETE BALISTICO NIVEL II-A - MASCULINO - TAM.G

MARCA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

350,0000

350,00

380,0000

3.040,00

370,0000

4.070,00
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Fabricacao em conformidade com as normas NIJ STD
0101 04, protecao de toda a area vital acima da c
intura e abaixo do pescoco-costas, torax, abdomen
, parciais das laterais do tronco, resistentes a
disparos de armas de fogo municoes calibre 357 Ma
gnum JSP, com velocidade de 436 m/s e calibre 9 m
m FMJ, com velocidade de 367 m/s, paineis balisti
cos frontal e dorsal, confeccionados em aramida e
recobertos por uma capa interna de nylon resinad
o para protecao de liquidos como chuva e suor, Ca
pa Externa do Colete Composta de Tecido Antibacte
riano, antialergico, contra Raios Uv-a/b, com Fat
or de Protecao Ufp 40, capa ajustavel; Na Cor Azu
l Marinho noturno; com bordado do Brasao da GCM n
a frente lado esquerdo e atras escrita silkada na
cor amarelo ouro (GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE PORT
O FERREIRA).
4 COLETE BALISTICO NIVEL II-A - MASCULINO - TAM.GG
Fabricacao em conformidade com as normas NIJ STD
0101 04, protecao de toda a area vital acima da c
intura e abaixo do pescoco-costas, torax, abdomen
, parciais das laterais do tronco, resistentes a
disparos de armas de fogo municoes calibre 357 Ma
gnum JSP, com velocidade de 436 m/s e calibre 9 m
m FMJ, com velocidade de 367 m/s, paineis balisti
cos frontal e dorsal, confeccionados em aramida e
recobertos por uma capa interna de nylon resinad
o para protecao de liquidos como chuva e suor, Ca
pa Externa do Colete Composta de Tecido Antibacte
riano, antialergico, contra Raios Uv-a/b, com Fat
or de Protecao Ufp 40, capa ajustavel; Na Cor Azu
l Marinho noturno; com bordado do Brasao da GCM n
a frente lado esquerdo e atras escrita silkada na
cor amarelo ouro (GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE PORT
O FERREIRA).
5 COLETE BALISTICO NIVEL II-A - FEMININO - TAM.P
Fabricacao em conformidade com as normas NIJ STD
0101 04, protecao de toda a area vital acima da c
intura e abaixo do pescoco-costas, torax, abdomen
, parciais das laterais do tronco, resistentes a
disparos de armas de fogo municoes calibre 357 Ma
gnum JSP, com velocidade de 436 m/s e calibre 9 m
m FMJ, com velocidade de 367 m/s, paineis balisti
cos frontal e dorsal, confeccionados em aramida e
recobertos por uma capa interna de nylon resinad
o para protecao de liquidos como chuva e suor, Ca
pa Externa do Colete Composta de Tecido Antibacte
riano, antialergico, contra Raios Uv-a/b, com Fat
or de Protecao Ufp 40, capa ajustavel; Na Cor Azu
l Marinho noturno; com bordado do Brasao da GCM n
a frente lado esquerdo e atras escrita silkada na
cor amarelo ouro (GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE PORT
O FERREIRA).
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2.150,00
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ARMA TECNOL.IND.COM.DE BLINDAGENS LTDA ME
ITEM

DESCRICAO

MARCA

6

COLETE BALISTICO NIVEL II-A - FEMININO - TAM.M
Fabricacao em conformidade com as normas NIJ STD
0101 04, protecao de toda a area vital acima da c
intura e abaixo do pescoco-costas, torax, abdomen
, parciais das laterais do tronco, resistentes a
disparos de armas de fogo municoes calibre 357 Ma
gnum JSP, com velocidade de 436 m/s e calibre 9 m
m FMJ, com velocidade de 367 m/s, paineis balisti
cos frontal e dorsal, confeccionados em aramida e
recobertos por uma capa interna de nylon resinad
o para protecao de liquidos como chuva e suor, Ca
pa Externa do Colete Composta de Tecido Antibacte
riano, antialergico, contra Raios Uv-a/b, com Fat
or de Protecao Ufp 40, capa ajustavel; Na Cor Azu
l Marinho noturno; com bordado do Brasao da GCM n
a frente lado esquerdo e atras escrita silkada na
cor amarelo ouro (GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE PORT
O FERREIRA).

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

350,0000

350,00

Adjudicados para: ARMA TECNOL.IND.COM.DE BLINDAGENS LTDA ME

10.300,00

TOTAL DA ADJUDICACAO

10.300,00

____________________________
EDSON CARLOS PEREIRA
Pregoeiro(a)
_

