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OBJETO DA LICITAÇÃO:

ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas
as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Ao(s) 21 de Maio de 2012, às 20:16 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA                   , reuniram-se os membros da
Comissão Especial de  Licitação, desiginada pela(o) Portaria nº 242, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  14/2012, Licitação nº 7/2012 - PR, na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL.

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS GUARDA-VIDAS CIVIS DO CORPO DE BOMBEIROS DO
MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.

Parecer da Comissão:
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TRACTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP

Un.Med. Qtde Cotada Marca Preço TotalPreço UnitárioDescontoEspecificação

1 UN 180,00  2.389,64   13,27580,0000CALÇÃO GUARDA-VIDAS

Em tecido 100% poliéster, vermelho padrão CBMSC, com
elástico 4,0cm, rebatido em catraca três agulhas,
deixando um intervalo entre a primeira e a segunda
costura, nesse espaço, na parte interna do cós, junto a
união do gancho dianteiro, deverá possuir um caseado no
sentido vertical para passagem de um cadarço. O
cadarço deve ser na mesma cor do tecido, em poliéster.
O mesmo deverá ter uma sobra de 10cm em cada ponta
com a cintura esticada. Na parte frontal da perna
esquerda a 3,5cm da costura lateral e a 3,5cm da barra
(tolerância +/- 0,5cm), aplicado a serigrafia do brasão
CBMSC com 9cm de diâmetro.

Tecido Principal: tipo Action

Cor: vermelho padrão CBMSC

Composição (Método 20/02 e 20A/00 da AATCC ou 20/05
e 20A/05 da AATCC): 100% poliéster

Gramatura (NBR 10591/88 ou NBR 10591/08): 100g/m2

Tolerância:
Composição do tecido - sem tolerância
Para gramatura +/-5%

Detalhamento de Costuras:
Pespontos 3.5 a 4 pontos p/cm
Fechamento lateral e entrepernas em interlock bitola 1cm
Ganchos traseiro e dianteiro fechado em interlock  bitola
1cm, com pesponto 2agulhas bitola 0,7cm

Bolso Frontal: 1 bolso embutido na lateral direita,
confeccionado em forro e com vista do mesmo tecido do
calção,  posicionado a 6,0 cm da extremidade superior do
cós, com pesponto simples em todo o contorno, travetado
nas extremidades, com abertura de 15,0 cm e
profundidade 23,0cm (tolerância +/- 1,0cm para as
medidas do bolso). Acabamento em interlock em todo o
contorno. Fechamento do bolso através de velcro(na cor
da peça) medindo aproximadamente 12cm.

Barra: em máquina reta enfraldada com 2,0 cm de altura,
com abertura na lateral de 5,0cm  enfraldada e rebatida
em máquina reta. Com travete no término da abertura.

Forro: de tecido 100% poliéster, na cor branca, com
costuras laterais (fechado em overlock) e sem costuras
entrepernas, pregado junto ao cós.  Elástico 0,5cm cor
branca aplicado com overlock em todo o contorno da
perna, medida do elástico proporcional ao tamanho do
manequim.

Etiquetas: com indicativo do manequim, firma fornecedora
da confecção, composição do tecido e modo de lavar,
costurada internamente no cós na parte central das
costas.

Nas laterais deverão possuir listras amarelas de 1,0cm de
largura (100% poliéster cor padrão CBMSC) costuradas
sobre com máquina de friso assim descriminada:
"NSem listras laterais - para Cabos e Soldados
"NCom 01 listra lateral (aplicadas sobre a parte frontal,
próximo (+-0,5cm) da costura de junção da lateral) - para
Sargentos e Sub-Tenentes
"NCom 02 listras laterais (centralizadas pela costura de
junção lateral da perna sendo uma aplicada na parte
frontal e a outra na parte traseira, c/ distância de +-1,0cm
entre elas) - para Oficiais e Alunos Oficiais

GRADE DE MEDIDAS
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ItensNTolerânciaNPNMNGNGGNXG
Cintura Elástico EsticadoNDe -1 a +1
cmN47N51N55N59N63
Quadril NDe -1 a +1 cmN52N56N60N64N68
Altura Gancho Traseiro c/ cósNDe -1 a +1
cmN37N38N39N40N41
Altura Gancho Dianteiro c/ cósNDe -1 a +1
cmN30N31N32N33N34
EntrepernasNDe -1 a +1 cmN7N7,5N8N8,5N9

2 UN 100,00  995,69   9,95690,0000Cobertura tipo chapéu tipo australiano em sarja lavada,
na cor vermelha (padrão CBMSC), com a logomarca do
CBMSC na parte frontal, com botões de pressão para
fixação das abas, cordão para ajuste em tecido com
regulador para melhor ajuste à cabeça.

* Modelagem estilo australiano;
* Tecido em poliester;
* Fixação da aba fixa com botões de pressão nas laterais;
* Cordão em tecido com regulador.
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3 UN 180,00  2.389,66   13,27590,0000Regata amarela(padrão CBMSC) com friso vermelho
(padrão CBMSC) no decote e cavas, com caída de ombro
de 1,0cm para frente (tolerância +/- 0,5cm). Estampa
frontal total em sublimado.

1ª opção
* Composição (Método 20/02 e 20A/00 da AATCC ou
20/05 e 20A/05 da AATCC): - 100% poliéster

Gramatura (NBR 10591/88 ou NBR 10591/08): - 130 g/m2

Tolerâncias:
Composição +/- 0%
Gramatura: +/- 5%

NN2ª opção
* Composição (Método 20/02 e 20A/00 da AATCC ou
20/05 e 20A/05 da AATCC): - 92% poliéster 8%elastano

Gramatura (NBR 10591/88 ou NBR 10591/08): - 280 g/m2

Tolerâncias:
Composição +/- 2 p.p
Gramatura: +/- 5%

            Obs. A malha deverá estar preparada para
receber uma temperatura de 200° para a transferência da
estampa.

NLinha: 100% poliéster, vermelho na aplicação dos frisos
e amarelo nas demais operações.
Bainha: Reta, rebatida em cobertura 2 agulhas (bitola
0,5cm), 2 cm de altura, medindo da costura superior.
 Frente: Na parte frontal esquerda, uma faixa vertical em
vermelho, com 13cm de largura, sendo que a parte
inferior será formada com listras na diagonal(conforme
desenho). Na altura do peito, centralizado na faixa, a
logomarca do CBMSC com 9,0cm de diâmetro. Na parte
frontal direita na altura do peito a bandeira de Santa
Catarina.
Costas: Centralizado e em vermelho a inscrição "CORPO
DE BOMBEIROS MILITAR" em formato de arco,  abaixo a
inscrição "GUARDA VIDAS CIVIL" e logo abaixo a
inscrição "VOLUNTÁRIO" em formato reto, iniciando
8,0cm (tolerância +/-1,0cm) abaixo do decote.
Cava e Decote: Aplicado friso de 1cm de largura (pronto)
em todo contorno, do mesmo tecido da peça, na cor
vermelho (padrão CBMSC), com máquina de friso 2
agulhas (bitola estreita 0,3cm).
NCostura: Fechamento de ombro e lateral em overlock.
Etiqueta: com indicativo do manequim, firma fornecedora
da confecção embutida no friso do decote, centralizada
nas costas. Na lateral interna direita, etiqueta de
composição e modo de lavar.

IMPORTANTE: Nas costuras os pontos deverão ser
regulados para acompanhar a elasticidade do tecido para
evitar rupturas.

NGrade de Medidas

NNNMEDIDASNTolerância das MedidasNNTAMANHO
NNNNPNNMNNGNNGGNNXG
NANNTóraxNDe -1 a +1 cmN42N44N46N48N50
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NANNTóraxNDe -1 a +1 cmN42N44N46N48N50
NBNNComp. TotalNDe -1 a +2 cmN66N68N70N72N74
NCNNComp. Frente (centro)NDe -1 a +2
cmN54,25N56N57,75N59,5N61,25
NDNNComp. Costas (centro)NDe -1 a +2
cmN58,25N60N61,75N63,5N65,25
NENNCostas (medido abaixo do decote)NDe -1 a +1
cmN25N26N27N28N29
NFNNCava / Barra(Lateral)NDe -1 a +2
cmN43,75N45N46,25N47,5N48,75
NGNNOmbroNDe -0,5 a + 0,5
cmN6,25N6,5N6,75N7,0N7,25

OBS: as medidas C,D,E,F e G incluem os frisos.
OBS: As peças deverão vir em embalagens plásticas
lacradas com identificação da empresa fornecedora e
tamanho da peça. Estas por sua vez em caixas de
papelão próprio para este fim.
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4 UN 100,00  3.982,76   39,82760,0000Camiseta amarela(padrão CBMSC) com friso vermelho
(padrão CBMSC) no decote e na saída mangas, com
caída de ombro de 1,0cm para frente (tolerância +/-
0,5cm). Estampa frontal total em sublimado.
1ª opção
* Composição (Método 20/02 e 20A/00 da AATCC ou
20/05 e 20A/05 da AATCC): - 100% poliéster

Gramatura (NBR 10591/88 ou NBR 10591/08): - 130 g/m2

Tolerâncias:
Composição +/- 0%
Gramatura: +/- 5%

NN2ª opção
* Composição (Método 20/02 e 20A/00 da AATCC ou
20/05 e 20A/05 da AATCC): - 92% poliéster 8%elastano

Gramatura (NBR 10591/88 ou NBR 10591/08): - 280 g/m2

Tolerâncias:
Composição +/- 2 p.p
Gramatura: +/- 5%

            Obs. A malha deverá estar preparada para
receber uma temperatura de 200° para a transferência da
estampa.

NLinha: 100% poliéster, vermelha na aplicação dos frisos
e amarela nas demais operações.
Bainha: Reta, rebatida em cobertura 2 agulhas (bitola
0,5cm), 2 cm de altura, medindo da costura superior.
 Frente: Na parte frontal esquerda, uma faixa vertical
vermelha, com 13cm de largura, sendo que a parte
inferior será formada com listras na diagonal(conforme
desenho). Na altura do peito, centralizado na faixa, a
logomarca do CBMSC com 9,0cm de diâmetro. Na parte
frontal direita na altura do peito a bandeira de Santa
Catarina.
Costas: Centralizado e em vermelho a inscrição "CORPO
DE BOMBEIROS MILITAR" em formato de arco, e abaixo,
a inscrição "GUARDA VIDAS CIVIL" e logo abaixo a
inscrição "VOLUNTÁRIO" em formato reto, iniciando
8,0cm (tolerância +/-1,0cm) abaixo do decote.
Decote e saída mangas: Aplicado friso de 1cm de largura
(pronto) em todo contorno, do mesmo tecido da peça, na
cor vermelho (padrão CBMSC), com máquina de friso 2
agulhas (bitola estreita 0,3cm). Parte superior das
mangas com inscrição "GUARDA-VIDAS" na vertical, em
vermelho (medidas conforme desenho).
NCostura: Fechamento de ombro,manga, lateral e união
de cava/manga em overlock.
Etiqueta: com indicativo do manequim, firma fornecedora
da confecção embutida no friso do decote, centralizada
nas costas. Na lateral interna direita, etiqueta de
composição e modo de lavar.

IMPORTANTE: Nas costuras os pontos deverão ser
regulados para acompanhar a elasticidade do tecido para
evitar rupturas.

NGrade de Medidas

NNNMEDIDASNTolerância das MedidasNNTAMANHO
NNNNPNNMNNGNNGGNNXG
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5 UN 100,00  2.323,28   23,23280,0000Calça de agasalho em tecido 100% poliéster, na cor
vermelho(padrão CBMSC) com faixa amarela (padrão
CBMSC) na lateral.

Tecido: tipo Camberra
Cores: Vermelho (padrão CBMSC) e amarelo (padrão
CBMSC)
Composição: (Método 20/02 e 20A/00 da AATCC ou
20/05 e 20A/05 da AATCC):  - 100% poliéster
Gramatura: (NBR 10591/88 ou NBR 10591/08): 128 g/m2
(tolerância de + / - 10%)

Interlock bitola 1cm
Pespontos 3.5 a 4 pontos p/cm
Bitola 0,7cm para pesponto duplo
Linha: vermelha, 100% poliéster, nº 120.
Ziper: nylon, fino, 18cm, na parte inferior interna da perna,
na cor vermelha.
Cadarço: 100 poliéster vermelho

Bolsos Frontais: 2 bolsos embutidos nas laterais e no cós,
posicionado a 6,0 cm da extremidade superior do cós,
com pesponto simples em todo o contorno, travetados
nas extremidades, com abertura de 17,0 cm e
profundidade 26,0cm (tolerância +/- 1,0cm para as
medidas do bolso). Acabamento em interlock em todo o
contorno

Cintura:com elástico 4,0cm, rebatido em catraca três
agulhas, com travete no final de cada costura do
rebatimento, deixando um intervalo entre a primeira e a
segunda costura, nesse espaço, na parte interna do cós,
junto a união do gancho dianteiro, deverá possuir um
caseado no sentido vertical para passagem de um
cadarço. O mesmo deverá ter uma sobra de 10cm em
cada ponta com a cintura esticada.

Barra de Perna: enfraldada com 2,0cm.

Entrepernas: costurada em interlock, com zíper de nylon
fino 18,0 cm na extremidade inferior.

Lateral da perna:, com faixa amarela de 3cm a 3,5cm de
largura, pregada em interlock e pesponto duplo sobre o
tecido vermelho.

Ganchos: Costurado em interlock com pespontados em
máquina duas agulhas

Etiquetas: com indicativo do manequim, firma fornecedora
da confecção, composição do tecido e modo de lavar,
costurada internamente no cós na parte central das
costas.

Grade de medidas:
ItensNNumeraçãoNPNMNGNGGNXG
NTolerância de medidas (cm)NNNNN
Cintura (c/ elástico esticado)NDe -1 a
+1N48N52N56N60N64
QuadrilNDe -1 a +1N54N58N62N66N70
Gancho dianteiro (c/ cós)NDe -1 a +1N31N32N33N34N35
Gancho traseiro (c/ cós)NDe -1 a +1N38N39N40N41N42
Lateral pernas (c/ cós e barra)NDe -1 a
+2N105N107N109N111N113
Entrepernas c/ barraNDe -1 a +1N77N78N79N80N81
Boca de pernaNDe -1 a +1N23N24N25N26N27
NNNNNN
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6 UN 100,00  3.318,97   33,18970,0000Jaqueta de agasalho em tecido 100% poliéster, na cor
amarelo(padrão CBMSC) com recorte mangas, parte
superior (frente e costas), vista interna frontal e gola na
cor vermelho(padrão CBMSC.

NTecido: tipo Camberra
NCores: Vermelho (padrão CBMSC) e amarelo (padrão
CBMSC)
Composição (Método 20/02 e 20A/00 da AATCC ou 20/05
e 20A/05 da AATCC):  - 100% poliéster
Gramatura (NBR 10591/88 ou NBR 10591/08): 128 g/m2
(tolerância de + / - 10%)

Interlock bitola 1cm
Pespontos 3.5 a 4 pontos p/cm
Bitola 0,7cm para pesponto duplo
Linha: 100% poliéster, nº 120.
Zíper: Nylon tratorado na cor vermelha.

Frente: com  recorte na altura do peito com pesponto
duplo sobre a parte superior e vista interna para embutir o
zíper de no mínimo 10cm  de largura embutida na barra
até o ombro. Fechamento através de zíper pregado da
barra até a ponta da gola, com pesponto simples.

Costas: com recorte acompanhando a altura do recorte
frente com pesponto duplo sobre a parte superior.

Bolsos: 2 bolsos tipo "canguru", formados através de
recorte existente na parte inferior frontal, terminando
embutido à bainha. Abertura de acordo com a grade de
medidas, travetado na extremidade superior, tendo
pesponto duplo até o final do recorte, conforme figura 04.

Bainha: enfraldada com 3,0cm de largura e caseado nas
extremidades internas frontais (próximo ao zíper).
Contendo cordão elástico amarelo embutido e
reguladores de 2 vias, também amarelos.

Punhos: 4cm de largura c/ elástico rebatido em catraca 3
agulhas, sendo a parte superior de 12,0cm (sem variação
por tamanho) sem elástico, em tecido duplo, com velcro
fêmea de 10,0cm x 2cm na cor do tecido, e vista de
9,0cm de comprimento x 3,5cm de largura embutida na
emenda frontal do punho com função de regular a
abertura através de velcro macho com 5,0cm x 2cm,
sempre fechando no sentido de frente para trás, conforme
figura.

Mangas: com faixa centralizada na parte superior de 3cm
a 3,5cm de largura, costurado em interlock e pesponto
duplo sobre o tecido amarelo com linha da cor.
Ombros: com recorte de 3cm a 3,5cm de largura,
acompanhando o recorte da manga, costurado em
interlock e pesponto duplo sobre a frente e sobre as
costas com linha da cor.

Gola: conforme grade de medidas, em tecido duplo com
pesponto simples em todo o contorno, acabamento
embutido, com 8,0cm de altura para todos os tamanhos.

Estampa: no lado esquerdo na altura do peito, o brasão
do CBMSC com 9,0cm de diâmetro. No lado direito na
altura do peito, a bandeira de Santa Catarina. Na parte
superior das costas  e em amarelo a inscrição "CORPO
DE BOMBEIROS MILITAR" em formato de arco,  abaixo a
inscrição "GUARDA VIDAS CIVIL" e logo abaixo a
inscrição "VOLUNTÁRIO" em formato reto, iniciando
14cm abaixo do degolo (+- 1cm para localização).

Etiquetas: com indicativo do manequim, firma fornecedora
da confecção, composição do tecido e modo de lavar,
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da confecção, composição do tecido e modo de lavar,
costurada internamente no centro do degolo.

NGrade de medidas
NItensNNumeraçãoNPNMNGNGGNXGG
NTolerância de medidas (cm)NNNNN
TóraxNDe -1 a +1N57N61N65N69N73
Manga longa (s/ punho)NDe -1 a
+2N61,5N62,5N63,5N64,5N65,5
Comprimento total costas (barra à degolo) NDe -1 a
+2N69N71N73N75N77
GolaNDe -1 a +1N44N46N48N50N52
Abertura do bolsoNDe -1 a +1N18N18N18N18N18

15.400,00   

_________________________

Total do Participante -------->

15.400,00   Total Geral ---------------------->

GILBERTO OTÁVIO BAZEN RIGO

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.

COMISSÃO:

ITAPEMA,  21  de  Maio  de  2012

 - ........................................ -


