Ministério Público
do Estado do Acre

MPAC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

ATA DA SESSÃO PÚBLICA
Pregão Presencial n° 030 / 2017 - Sistema de Registro de Preços
Processo n° 2454 / 2017 - Secretaria Geral do MPAC

Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, no
Departamento de Licitações do Ministério Público do Estado do Acre em Rio Branco,
situado à Rua Marechal Deodoro, n° 472 - Ipase - Rio Branco - Acre, reuniu-se a
Pregoeira desta Instituição e parte de sua equipe de apoio para continuação dos
trabalhos objetivando concluir o Pregão Presencial n° 030/2017, do tipo menor
preço, visando ao registro de preços para aquisição de vestes talares completas,
contendo as becas e acessórios com capa, jabor e faixa, na cor vermelha,
atendendo as necessidades de utilização pelos membros do Ministério Público do
Estado do Acre. O Edital desta licitação foi publicado no Diário Eletrônico do
Ministério Público do Estado do Acre, além de ficar à disposição dos interessados no
site desta Instituição. A sessão foi declarada aberta e, ato contínuo, foi informado o
resultado da análise das amostras do Lote Único apresentadas pela empresa M.
Elisa de Almeida, 1a colocada no referido lote, sendo as amostras apresentadas
consideradas aprovadas. Dando continuidade, foram verificados os documentos de
habilitação da licitante que obteve o menor preço, não havendo restrições. A
Pregoeira declarou a empresa vencedora, sendo concedido tempo para
manifestação de intenção de interposição de recursos, não havendo manifestação
das presentes, que desde já abdicam do direito de impugnar qualquer ato realizado
nesta Sessão. Em vista disto, a Pregoeira adjudicou o objeto desta licitação para a
empresa vencedora. E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente
Sessão Pública.
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Resumo - Pregão n° 030/2017
Aquisição de vestes talares completas, contendo as becas e acessórios com capa, jabor e faixa, na cor vermelha
Lote

Item Quant. Unid.

Discriminação

Unitário

Total

Beca ou Veste Talar - (P, M ou G) - Beca ou Veste
Talar modelo Francês (universal) confeccionada em
seda leve e/ou poliéster de microfibra 100% (cem por
cento), cor preta, fechamento frontal em velcro com
alamares frontais pretos, renda branca nos punhos (04
cm). Sobremanga até a altura dos cotovelos. Capa
traseira até a altura da cintura. Costura com elástico
para ajuste na altura da cintura.
01

50

Único

•

02

20

Unid. Comprimento aproximado de um palmo acima dos
tornozelos (sob medida para o Membro usuário) e o
cordão vermelho (borla) com 02 (dois) pingentes de
passamanaria com regulador.
Modelo conforme sugerido no anexo VII.
A peca deverá vir acompanhada de etiqueta interna em
tayger, com espaço para aposição do nome do membro
e instruções de lavagem e conservação do tecido,
conforme determinação do INMETRO.
Beca ou Veste Talar de Gala - (P, M ou G) - Beca ou
Veste Talar de Gala confeccionada em seda leve e/ou
microfibra 100% (cem porcento) poliéster, gramatura
220gr, cor preta, com as seguintes características:
frente com fechamento de 10 (dez) botões pretos
superfície arredondada, sobremanga até a altura dos
cotovelos, magas compridas com acabamento em renda
branca no punho (largura 04 cm).
Abertura na lateral para acesso aos bolsos na altura da
cintura. Capa traseira até a altura da cintura.
Semicobertura frontal, finalizada com dobra no formato
de estola, até altura tornozelos (conforme fotografia n°
03).
Unid.
Cordão vermelho (borla) com 02 (dois) pingentes de
passamanaria com regulador. Faixa vermelha em Cetin,
costurada na beca, no formato de cinto, 12 cm de
largura, encaixe de fecho em gancho, com acabamento
frontal e central contendo fivela especial cromada
grande (13 cm), transpâssada pela faixa, conforme
ilustração contida na fotografia n" 04.
Modelos conforme sugerido nos anexos l e II.
A peça deverá vir acompanhada de etiqueta interna,
contendo instruções de lavagem, conservação do tecido,
CNPJ da empresa e o tamanho da peça fabricada (P, M
ou G).

360,00

18.000,00

380,00

7.600,00

Total do lote

25.600,00

Total Geral

25.600.00

