Superintendência de Compras e Central de Licitação
ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 074/2020
A Pregoeira da SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E CENTRAL DE LICITAÇÃO da SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO,
com base no Decreto n° 6.081/2020 do Governador do Estado do Tocantins, torna público para conhecimento dos
interessados, a Ata de Registro de Preços, do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS n° 074/2020 do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO TOCANTINS, do tipo MENOR PREÇO, realizada por intermédio do site
www.comprasgovernamentais.gov.br, para as empresas abaixo relacionadas e classificadas no certame, em conformidade com
as descrições constantes em suas Propostas de Preços e exigidas no edital, anexos aos autos:
Empresa: J. M. DE SOUSA JÚNIOR - ME
CNPJ: 10.715.575/0001-44
ITEM

QTD

UNID

DESCRIÇÃO

01

150

UND

Apito de trânsito profissional, em metal cromado.

VALOR
UNITÁRIO
DOTOMY
15,00
VALOR TOTAL
MARCA

VALOR TOTAL
2.250,00
R$ 2.250,00

Empresa: ALS LOGÍSTICA INDÚSTRIA LTDA - ME
CNPJ: 13.044.879/0001-15
ITEM

QTD

UNID

02

200

UND

08

200

UND

10

150

UND

DESCRIÇÃO
Bolsão de Perna com Cinto Tático: em tecido RIP
STOP, confeccionado em tecido impermeável na
cor preta, com 04 (quatro) portas utensílios;
bordado (agente de trânsito) com velcro
removível na parte de cima, acabamento em
nylon, ambos de cor preta. 01 (um) bolso grande,
01 (um) menor externos com zíper e porta
caneta. Feixe ajustável com TIC TAC. Tamanho
Médio: 18 cm de largura x 28 cm de
comprimento.
Cinto: confeccionado em tecido de nylon na cor
preta, regulável, gramatura de 256 gramas por
metro quadrado, trama de bloqueio para rasgos
(RIP-STOP) e aplicação de resina hidrorrepelente,
regulável, acabamento interno em borracha de 5
mm de espessura, acabamento em fitas 100%
polipropileno, 1260 Denier e 140 Filamentos.
Fivela modelo militar rolete, confeccionada em
metal nobre (chapa de latão) com superfície
abaulada, duplo fechamento por fecho de
contato de 50 mm.
Fiel retrátil na cor preta: com comprimento de 6
cm x 7,5 cm; cordão de 120 cm de poliamida;
fabricado com nylon injetado para dar mais
resistência ao produto; trava usada para prender
o fiel retrátil ao cinto.

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

VIERTAKT

48,90

9.780,00

VIERTAKT

39,00

7.800,00

VIERTAKT

49,00

7.350,00

VALOR TOTAL R$ 24.930,00

Empresa: CONFECÇÕES L.C. – EIRELI - EPP
CNPJ: 09.430.460/0001-24
ITEM

QTD

UNID

DESCRIÇÃO

MARCA

Boné: de alta qualidade, frente americana com

LC

VALOR
UNITÁRIO
11,50

VALOR
TOTAL
3.450,00
1
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03

07

300

100

UND

UND

forro duplo na parte de dentro, na cor preta, com
logotipo do DETRAN na frente e o nome
fiscalização de trânsito na parte de trás, formado
por copa e aba confeccionado em tecido Terbrim
(que não desbota), 06 (seis) ilhoses bordados na
copa e 06 (seis) costuras na aba, aba curva
estruturada de polietileno com os cantos
arredondados revestida com o mesmo tecido,
peça frontal inteiriça até a parte posterior,
regulagem na parte traseira em fivela ajustável,
confeccionado em mesmo tecido, forração
interna fixada ao tecido, viés refletivo na cor
prata, com 3 mm de altura inserido na costura dos
recortes da aba de ponta a ponta, que tenha boa
ventilação e tecido com equivalência FPS 30,
classificação UPF 50 + excelente proteção. Todas
as aplicações bordadas. Modelo Anexo I-A.
Colocar no Tecido Etiquetas de Identificação com
o nome do Tecido.
Circunferência: 59 cm, com regulagem (+/- 3 cm,
56 cm a 62 cm)
Profundidade: 16 cm
Aba: Largura 18 cm e comprimento do meio 7 cm,
comprimento da lateral 13 cm.
Chapéu Australiano Tático com Proteção UV e
Protetor de Nuca: de alta qualidade, com forro
duplo na parte de dentro, acabamento com botão
de metal, e cordão como regulador. Na cor preta,
com logotipo do DETRAN na frente e o nome
fiscalização de trânsito na parte de trás,
confeccionado em tecido Terbrim (que não
desbota), tecido com equivalência FPS 30, 06
(seis) ilhoses bordados na copa e 06 (seis)
costuras na aba, forração interna fixada ao tecido.
Todas as aplicações bordadas. Modelo Anexo I-A.
Colocar no Tecido Etiquetas de Identificação com
o nome do Tecido.
Profundidade: 16 cm

LC

22,50

2.250,00

VALOR TOTAL

R$ 5.700,00

Empresa: M L DE SOUZA EIRELI - ME
CNPJ: 07.827.673/0001-69
ITEM

04

QTD

400

UNID

DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

UND

Calça Tática: operacional tática de cor preta,
confeccionada em tecido RIP STOP de alta
durabilidade, conforto e que não desbota;
composta de 50% em poliamida e 50% algodão
2
220g/m ± 5% e tecnologia nano confort, cós
postiço com elástico embutido nas laterais, com
fechamento por meio de botão preto e caseado,
05 (cinco) passantes, sendo o passante direito
frontal com uma argola, penses dianteira, vista
embutida com zíper, 02 (dois) bolsos dianteiros
embutidos com abertura oblíqua tipo faca com
proteção em couro no início do bolso, 02 (dois)
bolsos laterais com prega fêmea e fechadas por

ML

80,00

32.000,00
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meio de portinholas com fecho de contato
costurado ao longo de toda superfície da aba com
reforço na costura em “X”, 02 (dois) bolsos
menores, acima dos outros 02 (dois) bolsos
frontais maiores, do tipo fole e fechadas por meio
de portinholas com fecho de contato costurado
ao longo de toda superfície da aba com reforço na
costura em “X”, bolsos traseiros com pences e 02
(dois) bolsos embutidos com portinholas, recortes
frontais na altura do joelho, 2 (dois) bolsos
traseiros com recorte e 02 (dois) bolsos com
abertura oblíqua e fecho de contato costurado ao
longo de toda superfície da aba para fechamento
com reforço na costura em “X”, no bolso direito
de
quem
veste,
faixa
em
gorgurão.
Impermeabilização a partir do recorte frontal
(costura) na altura do joelho até a barra da perna
e na mesma área na parte traseira. Faixa refletiva
em tecido retrorrefletivo prata de 50 mm na
altura do recorte frontal, aplicada em 360 graus,
localizada abaixo do joelho. Colocar no Tecido
Etiquetas de Identificação com o nome do Tecido.

05

06

400

400

UND

UND

Camiseta Tática Manga Curta: feita em tecido
corpo com malha PUE e poliamida DRY composta
92% poliéster 8% elastano, fio 150/144 ± 5%,
acabamento anti-pilling com proteção UV20
2
gramatura de 310gm ± 5%, na cor azul marinho,
mangas curtas com bainha fixa, com fechamento
por zíper Newcastle, pespontos nos ombros e
cavas e costas em tecido único com (cauda longa),
as mangas e golas, feitas em tecido RIP STOP na
cor azul marinho médio de alta durabilidade e que
não desbota; composta de 50% em poliamida e
2
50% algodão, gramatura 165g/m ± 5%,
2
rendimento 3,79g/m ± 5% e tecnologia nano
confort. No peito do lado esquerdo logotipo do
DETRAN e do lado direito logotipo da Fiscalização.
Aplicação do nome “FISCALIZAÇÃO DE
TRÂNSITO/DETRAN” nas costas. Todas as
aplicações bordadas. Colocar no Tecido Etiquetas
de Identificação com o nome do Tecido.
Camiseta Tática Manga Longa com Punhos: feita
em tecido corpo com malha PUE e poliamida DRY.
Corpo composta 92% poliéster 8% elastano, fio
150/144 ± 5%, acabamento anti-pilling com
2
proteção UV20 gramatura de 310gm ± 5%, na cor
2
azul marinho, rendimento 3,79g/m ± 5%. As
mangas longas com reguladores nos punhos, as
mangas e golas confeccionadas em tecido RIP
STOP, na cor azul marinho, de alta durabilidade e
que não desbota; composta de 50% em poliamida
2
e 50% algodão, gramatura 165g/m ± 5%,
2
rendimento 3,79g/m ± 5% e tecnologia nano
confort, com fechamento por zíper Newcastle,
bandeira do Estado do Tocantins na manga da
camisa do lado direito e bandeira do Brasil do

ML

40,00

16.000,00

ML

40,00

16.000,00
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lado esquerdo, na altura dos ombros, bainha fixa,
pespontos nos ombros e cavas e costas em tecido
único com (cauda longa). No peito do lado
esquerdo logotipo do DETRAN e do lado direito
logotipo da Fiscalização. Faixa em tecido
retrorrefletivo de 25 mm nas costas, manga e
ombro de alta qualidade na cor prata, aplicada a
baixo do nome (fiscalização de trânsito) nas
costas da camisa. Aplicação do nome
“FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO/DETRAN” nas
costas. Todas as aplicações bordadas. Colocar no
Tecido Etiquetas de Identificação com o nome do
Tecido.
VALOR TOTAL R$ 64.000,00
Empresa: ESCUDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS E E.P.I. LTDA - EPP
CNPJ: 05.640.659/0001-26
ITEM

09

QTD

400

UNID

DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

UND

Coturno: operacional tático militar, cano médio,
com cadarços e 2 (dois) zíper laterais em cada pé
(lados), solado costurado, à prova de altas
temperaturas (até 300 graus), cor preta. Cabedal
em couro Nobuck Hidrofugado 2.2mm, dublado
com tecido sintético, colarinho e língua em couro
vestuário com cordura aqua repelente. Forração
Interna película impermeável respirável, dublado
com espuma PU e tecido sintético de alta
resistência. Reforço interno material termo
conformado, leve e resistente no bico e calcanhar,
com isolamento térmico em E.V.A. Cadarços e
linhas poliéster e poliamida hidrofugados. Solado
borracha, modelo Rocca com plataforma de E.V.A
termo conformado. Palmilha de montagem
recouro impermeável e respirável de 3mm de
espessura. Palmilha de Conforto E.V.A moldado,
espessura de 4mm na parte frontal e 14mm no
calcanhar
com
tecido
fungicidas
e
bactericidas. Vedação 100% impermeável. Altura
média do cano acima de 24cm (Medida
externa/Medida interna).

KALLUCCI

186,00

74.400,00

VALOR TOTAL R$ 74.400,00
VALOR TOTAL-->>>> R$ 171.280,00
01. CONDIÇÕES GERAIS
1.1. Prazo de validade
a) A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da publicação da respectiva ata, conforme o
inciso III do §3o do art. 15 da Lei Federal 8.666/1993.
1.2. Do local e prazo de entrega
a) Os materiais deverão ser entregues no horário de expediente das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h de segunda a
sexta feira no almoxarifado do DETRAN/TO, localizado na Quadra 401 Norte, Av. NS-01, Conj. 02, Lotes 01 a 10, CEP: 77.001684, Palmas/TO.
b) Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias corridos após o recebimento do empenho.
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1.3. Condições para Contratação:
a) O Proponente vencedor e registrado, quando convocado, terá o prazo de até 05 (cinco) dias para retirar a Nota de
empenho, e/ou assinar o Termo Contratual, podendo este prazo ser prorrogado a critério da Administração, por igual
período e em uma vez, desde que ocorra motivo justificado.
b) O contrato terá a sua vigência adstrita à dos respectivos créditos orçamentários, a partir da data de sua assinatura ou até a
utilização do quantitativo, prevalecendo o que ocorrer primeiro.
c) As aquisições ou contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta
por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o
Órgão Gerenciador e para os Órgãos Participantes.
d) O total de utilização de cada item não pode exceder ao dobro do quantitativo inicialmente registrado, independentemente
do número de Órgãos Não Participantes que aderirem.
e) Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, pode ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador, conforme Art. 22 do Decreto 6.081/2020.
f) É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços.
1.4. Condições de Pagamentos:
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após emissão da nota fiscal e atesto da mesma.
1.5. Das Assinaturas:
Assinam a presente Ata de Registro de Preços, as empresas abaixo descritas, através de seus representantes credenciados no
certame, juntamente com a pregoeira e o Presidente do Departamento de Trânsito do Estado do Tocantins..
Palmas - TO, 05 de novembro de 2020.

(Documento Assinado Digitalmente)

DORCELINA MARIA TEIXEIRA
Pregoeira

CLÁUDIO ALEX VIEIRA
Presidente
Empresas:
J. M. DE SOUSA JÚNIOR - ME
ALS LOGÍSTICA INDÚSTRIA LTDA - ME
CONFECÇÕES L.C. – EIRELI - EPP
M L DE SOUZA EIRELI - ME
ESCUDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS E E.P.I. LTDA - EPP
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ANEXO A ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS COMPRASNET N.º 074/2020
FORNECEDORES QUE ADERIRAM À ATA DE CADASTRO RESERVA:
Empresa: DISTRIBUIDORA SULZBACHER LTDA
CNPJ: 13.798.385/0001-26
ITEM

QTD

UNID

01

150

UND

DESCRIÇÃO
Apito de trânsito profissional, em metal cromado.

VALOR
UNIT
15,00
VALOR TOTAL

VALOR
TOTAL
2.250,00
R$ 2.250,00
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