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ATA DA SESSÃO PÚBLICA- ANÁLISE DE AMOSTRA

PROCESSO NO 5Z2Oí6IPMES
coNvlTE No 09/2016

Objeto: Conüte para Aquisição de ColetEs Balisticos,

PREAITIBULO

No dia 28 de junho de 2016, às 15h00min, reuniram-se nas dependênoas do Centro Administrativo

Municipal, situada à Avenida José Maria de Faria, no 71, Salto, Socorro, SP, a Comissâo para análise dos

materiais, composta pelos membros Marcos Roberto de Oliveira Preto, Cristóváo Lúcio Mendes e Marcilia

Aparecida de Souza, designados através da Poriaria 72441/2016, para arraliação dos materiais,

REGISTRO DA SESSÃO

Abêrte a sêssáo procedeu a avali4ão da amoslra apresentada pela êmprêsâ BÚfalo Comórcio de armas

e muniçoes Ltda.

cmrÉRos DE AvAUÂçÃo Dos PRoDUToS:

3 - CR|TÉRJOS DE AVALIAÇÃO DO PRODUTO:

3.1 - Para fins de avaliaçáo técnica da amostra do material e/ou produto apresentado
serão analisados os seguintes itens:

Rêsistência BalístÍca;
Durabilidade;
Capa lnterna e externa;

cLASSTFTCAçAO

Declarada encerrada a avalraÉo a comissão responsável apresentou o laudo de análise, sendo o mesmo

anexado a presente ata, o qual concluiu pela aprovação das amostras apresentadas.
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EiIGERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi encsnada a sessão, cuja ala vai assinada pela Comissão nomeada, a
presente ata será disponibilizada, eín sua integra no sitio eletrônico da municipalidade

(www.socorro.sp.gov.br), no link de licita$edmmunicados para ciência dos interessados.

OCORRÊilCIAS NA SESSÃO PÚBLEA

Toda a sessão transconeu de forma tranquih , não havendo nenhum fato que merêcesse ser

mencionado.

§ocof,no

í Robertdde Oliveira Preto

Nome: Marcilia Aparücida de Souza
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Laudo de Análise de Coletes Balísticos

Foi apresentado pela empresa Búfalo Comércio de armas e
muniçÕes Ltda, coletes à Prova de Balas Nível ll, de uso ostensivo,
compacto, flexível e com alta durabilidade, confeccionado em 100%
Aramida, capaz de oferecer proteçáo corporal confortável, leve e segura,
abrangendo todas as áreas vitais do corpo humano, sendo os paineis
Balísticos revestidos com capa de nylon altamente resistente, capaz de
evitar o contato do material com o corpo do usuário.

A Resistência comprovada à projeteis de armas de Íogo de alta
velocidade até o calibre 357Magnum JSP e 9 mm FMJ, frontal e dorsal,
confonne apresentação do RETEX - Relatório T&nico Experimental
emitido pelo Ministério do Exército, com capacidade de protêção balística
mesmo quando molhado ou em situações de grande umidade,
continuando leve, confortável e seguro.

Apresentou alta resistência à ruptura, alta resistência a produtos
químicos, raios uÍtravioletas e alta resistêncía a temperaturas extremas.

O material se mostrou resistente quando dobrado, proporcionando
assim a mesma proteção balística sob condiçóes adversas, isto é,
chuvas, transpiraçÕes intensas ou contato com água (rios, alagados,
represas, etc.).

Apresentou as medidas conÍorme padrâo SENASP.

A Capa interna recobertos por uma capa intema confeccionada em
nylon resinado de boa qualidade, 100% impermeável, a Íim de proteg&
los de diversos falores, tais como chuva, suor, imersões e permitindo
uma perfeita estanqueidade.

As Gapas externas conÍeccionadas em formato de envelope, com
Íechamento em velcro para introduçáo dos Painéis de Proteçâo Balística
Írontal e dorsal, com regulagem nas laterais e nos ombros por meio de
tiras de 5 cm de largura, confeccionadas no mesmo tecido. As tiras
possuem em suas extremidades velcro de alta aderência e resistência,
permitindo ajustes segundo o porte Íísico do usuário, com velcro para
fixar a fita de regulagem ficará no painel frontal.

ffi
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Foi apresentada toda documentação obrigatórie, conforme
cópias em anexo.

Portanto, concluÍmos que
aptas conforme exigências do ed

as emostras apiesentadas estão
e padrôes legaís.

Socorro, 28 de junho de 2016.

: Marcos Roberto de Oliveire Preto
Membro da Comissão

§ocoRno

.-,t,*&\:u,rn",
Nome: Marcilia ApareCida de Souza
Membro da Gomissão

Lúcio Mendes


