
Secretaria Municipal de Segurança e Defesa do Cidadão 
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro - Estado de São Paulo 

Rua Jorge José Farah, 1.331 - Fone/Fax (19) 3895.1085/3895.3434 

ATA DA SESSÃO PÚBLlCA- ANÁLISE DE AMOSTRAS UNIFORMES DA GUARDA CIVIL 
MUNICIPAL. 

PROCESSO N° 06212018/PMES 
PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2018 

Objeto: Aquisição de uniformes e equipamentos para reestruturação e uniformização 
da Guarda Civil Municipal, a ser adquirido através de convênio firmado entre o Município de 
Socorro e o Ministério da Justiça, por intermédio da Secretaria Nacional de Segurança Pública 
- SENASP, Convênio SENASP/MJ nO 793113/2013, SICONV n° 068400/2013, visando melhorar o 
atendimento prestado à população, conforme especificações constantes no anexo 11 - Termo 
de Referência do Edital. 

PREÂMBULO 

No dia 03 de Agosto de 2018, às 09hOOmin, reuniram-se nas dependências da Sede da Guarda Civil 
Municipal, a Comissão para análise das Amostras dos Uniformes da Guarda C. Municipal, Cristóvão 
Lúcio Mendes, Osvaldo Brolezi e Anselmo de Moraes Ramos, designados através da Portaria 
7977/2018, para análise das amostras apresentadas. 

REGISTRO DA SESSÃO 

Aberta a sessão procedeu a avaliação dos uniformes apresentados pelas empresas: 

• CAMPINAS MILlTARY DEFENSE LTDA. ME, para os itens: 11, 18 e 21 
• CONFECÇÕES SAVIAN LTDA - EPP, para os itens: 01,02,12 e 
• PREMIERSEG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, para os itens: 06, 07, 08, 09, 10 e 

16. 
• UNIFARDAS COM. DE INIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEG. EIRELI - ME, para os 

itens: 03, 04, 05, 17 e 19. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS: 

Para fins de avaliação técnica das amostras de produtos apresentadas serão analisados os 
seguintes itens: 

a) Cor dos uniformes. 
b) Qualidade do tecido. 
c) Qualidade do acabamento. 
d) Qualidade do silk e ou bordado para uniformes. 
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a. Verificação, através da análise das peças, se as mesmas apresentam as cores solicitadas e 
mantêm um padrão para todos os itens; 

b. Verificação através da comparação com produtos de qualidade, para comprovar a similaridade, 
a fim de obter produtos de melhor qualidade, 

c, Verificação através da análise das peças, se as mesmas apresentam resistência no 
acabamento, bem como qualidade e boa aparência. 

d, Apresentação de modelo dos silk-screen/bordado - verificação da qualidade, verificação da 
aplicação da estampa, tinta (preenchimento total do desenho), visibilidade e análise da aplicação 
verificando se está de acordo com as especificações do edita!. 

CLASSIFICAÇÃO 

Declarada encerrada as avaliações a comissão responsável apresentou as Planilhas de análise, 
sendo os mesmos anexados a presente ata, 

ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Comissão nomeada, 
a presente ata será disponibilizada, em sua íntegra no site eletrônico da municipal idade 
(www.socorro.sp.gov.br).nolink de licitações/comunicados para ciência dos interessados. 

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 

ITEM 19 - Foi reprovado por não apresentar amostra. 

ITEM 20 - Foi reprovado por apresentar amostra que não confere o tecido do produto pedido. 

Toda a sessão transcorreu de forma tranquila, nada mais havendo, encerro a presente ata que segue 
assinada pelos membros da Comissão e representante presente. 

Socorro, 03 de Agosto de 2018. 
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