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Poder Executivo

AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/002

Processo Nº: 04-000006-18-40

Objeto: Aquisição de coletes à prova de balas.

Lote (1) – Coletes à prova de bala, tamanhos PP e P, conforme exigências do edital –
Cota Principal 75%.

Em  27/02/18,  o  licitante  INBRATERRESTRE  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE
MATERIAIS  DE  SEGURANÇA  LTDA  foi  o  arrematante  do  lote  com  o  valor  global
ofertado de R$ 1.200.000,00.  Nos termos do inciso XVII,  art.  4º,  da Lei  Federal  nº:
10.520/02, foi solicitada ao arrematante do lote a possibilidade de apresentação de uma
nova proposta mais vantajosa para Município.

Em resposta à solicitação, o licitante INBRATERRESTRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA ofertou o novo valor global de R$ 1.160.115,00.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação.

Examinada  a  aceitabilidade  da  proposta,  quanto  à  compatibilidade  do  preço
apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação,
confirmou-se a classificação da proposta da empresa INBRATERRESTRE INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA.

Nos termos do item 15 do edital, o referido licitante foi convocado a apresentar amostras
dos coletes ofertados,  juntamente com os Relatórios de Avaliação Técnica – RAT e
Técnico  Experimental  –  RETEX emitido  pelo  Exército  Brasileiro,  com o  objetivo  de
verificar  a  propriedade,  a  qualidade do  produto,  dentro  dos  parâmetros  obrigatórios
definidos em legislação pertinente.  Após análise  das amostras  e dos relatórios  pela
Inspetoria de Logística Operacional de Armamento e Tiro da Guarda Municipal de Belo
Horizonte, os coletes apresentados foram considerados aprovados.

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, pelo critério de julgamento do menor
preço,  aferido  pelo  valor  global  do  lote,  observadas  as exigências  do  edital  e  seus
anexos, a empresa INBRATERRESTRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
SEGURANÇA LTDA foi declarada vencedora do lote, com o valor global ofertado de R$
1.160.115,00  (um  milhão,  cento  e  sessenta  mil,  cento  e  quinze  reais),  para  o
fornecimento de 480 coletes á prova de balas tamanho PP e 225 unidades de coletes á
prova de balas tamanho P, nas especificações e condições estabelecidas no edital. O
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valor ofertado para a unidade do colete tamanho PP foi R$ 1.613,00 e para o colete
tamanho P foi de R$ 1.715,00.

Conforme  determinado  no  subitem  18.3  do  edital,  em  razão  da  ausência  de
manifestação  da  intenção  de  recurso,  o  lote  foi  adjudicado  à  empresa
INBRATERRESTRE  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE  MATERIAIS  DE  SEGURANÇA
LTDA.

Lote (2) - Coletes à prova de bala, tamanhos PP e P, conforme exigências do edital –
Cota Reservada 25%

DESERTO - Não foram apresentadas propostas para este lote.

Considerando que não houve vencedor para a cota reservada a beneficiários da LC
123/06  (lote  02),  o  licitante  INBRATERRESTRE  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE
MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA, vencedor da cota principal (lote 01), foi convocado
a se manifestar quanto à possibilidade de lhe ser adjudicado o objeto do lote 02, no(s)
mesmo(s) valor(es) e marca(s) já ofertados para a cota principal, conforme previsto no
subitem 17.5 do edital c/c art. 15 § 1º da Lei Municipal. 10.640/13.

Acatada  a  oferta,  em  04/04/18,  o  licitante  INBRATERRESTRE  INDÚSTRIA  E
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA apresentou sua proposta escrita
no valor global de R$ 386.705,00 (trezentos e oitenta e seis mil e setecentos e cinco
reais), para o fornecimento de 160 coletes á prova de balas tamanho PP e 75 unidades
de coletes á prova de balas tamanho P, nas especificações e condições estabelecidas
no edital.

Conforme  determinado  no  subitem  18.3  do  edital,  em  razão  da  ausência  de
manifestação  da  intenção  de  recurso,  o  lote  foi  adjudicado  à  empresa
INBRATERRESTRE  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE  MATERIAIS  DE  SEGURANÇA
LTDA.

Lote (3) - Coletes à prova de bala, tamanho M, conforme exigências do edital – Cota
Exclusiva para ME e EPP.

DESERTO - Não foram apresentadas propostas para este lote.

Publicada a decisão nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o pregoeiro
declarou encerrados os trabalhos.

Giselle M N Mattar

Pregoeiro da Disputa

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/002
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Processo Nº: 04-000006-18-40

Objeto: Aquisição de coletes à prova de balas.

O pregoeiro adjudicou, pelo critério do menor do menor preço, aferido pelo valor
global  do  lote,  observadas  as  exigências  do  edital  e  seus  anexos,  o  objeto  desta
licitação à:

Lote (1) – Coletes à prova de bala, tamanhos PP e P, conforme exigências do edital –
Cota Principal 75%.

EMPRESA:  INBRATERRESTRE  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE  MATERIAIS  DE
SEGURANÇA LTDA

OBJETO: fornecimento de 480 coletes á prova de balas tamanho PP e 225 unidades de
coletes á prova de balas tamanho P, nas especificações e condições estabelecidas no
edital.

VALORES UNITÁRIOS: O valor ofertado para a unidade do colete tamanho PP foi R$
1.613,00 e para o colete tamanho P foi de R$ 1.715,00.

VALOR GLOBAL: R$ 1.160.115,00 (um milhão, cento e sessenta mil, cento e quinze
reais).

Lote (2) - Coletes à prova de bala, tamanhos PP e P, conforme exigências do edital –
Cota Reservada 25%.

EMPRESA:  INBRATERRESTRE  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE  MATERIAIS  DE
SEGURANÇA LTDA

OBJETO: fornecimento de 160 coletes á prova de balas tamanho PP e 75 unidades de
coletes á prova de balas tamanho P, nas especificações e condições estabelecidas no
edital.

VALORES UNITÁRIOS: O valor ofertado para a unidade do colete tamanho PP foi R$
1.613,00 e para o colete tamanho P foi de R$ 1.715,00.

VALOR GLOBAL: R$ 386.705,00 (trezentos e oitenta e seis mil e setecentos e cinco
reais).

Lote (3) - Coletes à prova de bala, tamanho M, conforme exigências do edital – Cota
Exclusiva para ME e EPP.

DESERTO - Não foram apresentadas propostas para este lote.
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Giselle M N Mattar

Pregoeiro da Disputa

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/002

Processo Nº: 04-000006-18-40

Objeto: Aquisição de coletes à prova de balas.

Homologo esta licitação, conforme especificações constantes no edital e seus
anexos, para que produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do
objeto licitado à seguinte empresa que ofertou o menor preço, pelo valor global do lote:

Lote (1) – Coletes à prova de bala, tamanhos PP e P, conforme exigências do edital –
Cota Principal 75%.

EMPRESA:  INBRATERRESTRE  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE  MATERIAIS  DE
SEGURANÇA LTDA

OBJETO: fornecimento de 480 coletes á prova de balas tamanho PP e 225 unidades de
coletes á prova de balas tamanho P, nas especificações e condições estabelecidas no
edital.

VALORES UNITÁRIOS: O valor ofertado para a unidade do colete tamanho PP foi R$
1.613,00 e para o colete tamanho P foi de R$ 1.715,00.

VALOR GLOBAL: R$ 1.160.115,00 (um milhão, centos e sessenta mil, cento e quinze
reais).

Lote (2) - Coletes à prova de bala, tamanhos PP e P, conforme exigências do edital –
Cota Reservada 25%.

EMPRESA:  INBRATERRESTRE  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE  MATERIAIS  DE
SEGURANÇA LTDA

OBJETO: fornecimento de 160 coletes á prova de balas tamanho PP e 75 unidades de
coletes á prova de balas tamanho P, nas especificações e condições estabelecidas no
edital.

VALORES UNITÁRIOS: O valor ofertado para a unidade do colete tamanho PP foi R$
1.613,00 e para o colete tamanho P foi de R$ 1.715,00.

VALOR GLOBAL: R$ 386.705,00 (trezentos e oitenta e seis mil e setecentos e cinco
reais).
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Lote (3) - Coletes à prova de bala, tamanho M, conforme exigências do edital – Cota
Exclusiva para ME e EPP.

DESERTO - Não foram apresentadas propostas para este lote.

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto

Subsecretaria de Administração e Logística
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