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PREGÃO ELETRÔNICO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Pregão Eletrônico   Nº 00006/2014 

RESULTADO POR FORNECEDOR

02.829.044/0001-54 - SELARIA BARBEDO COMERCIO DE MATERIAIS PARA MONTARIA LTD
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

6 MATERIAL DE COUDELARIA UNIDADE 60 R$ 48,3333 R$ 2.900,0000
Marca: SELAS PATRICIA
Fabricante: SELARIA TATIANE ME
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Látego de sola de couro bovino para fixação da sela à barrigueira, confeccionado em sola bovina engraxada, calibrada com três
milímetros de espessura, desquinada; tentos para amarração de meio curtume; comprimento total de um metro e sessenta e sete centímetros e trinta e cinco milímetros de
largura. PRAZO DE GARANTIA DO MATERIAL: 12 MESES. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 60 DIAS CORRIDOS APÓS RECEBIMENTO EMPENHO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
60 DIAS

Total do Fornecedor: R$ 2.900,0000
09.263.905/0001-29 - ARTEFATOS JULIANE LTDA - ME
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 MATERIAL DE COUDELARIA UNIDADE 60 R$ 65,5000 R$ 3.930,0000
Marca: JULIANE
Fabricante: J C INOX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estribo confeccionado em aço, tendo suas laterais confeccionada em aço de 9 mm e sua base em chapa de alo de 12 mm ambos
soldados eletronicamente. O estribo deverá ser totalmente cromado. Dimensões: 13,5cm de altura; base com 13,8cm de comprimento e 4,8cm de largura. VALIDADE DA
PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS GARANTIA DOS PRODUTOS: 12 MESES

3 MATERIAL DE COUDELARIA UNIDADE 60 R$ 107,8300 R$ 6.469,8000
Marca: JULIANE
Fabricante: ARTEFATOS JULIANE LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rolinho para capa de chuva com faixas refletivas - manta de proteção tipo bacheiro chergão, confeccionado em retalhos de
algodão trançado na cor preta. Com arremate de 5 cm feito em couro nas extremidades menores. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS GARANTIA
DOS PRODUTOS: 12 MESES

4 MATERIAL DE COUDELARIA UNIDADE 60 R$ 58,0000 R$ 3.480,0000
Marca: JULIANE
Fabricante: ARTEFATOS JULIANE LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rédea para cabeçada de uso em equinos de policiamento, confeccionada em sola bovina calibrada em três e meio milimetros,
engraxada, desquinada; duas fivelas de vinte e dois milímetros em aço inoxidável em ambas extremidades; costurada a mão com linha de poliéster encerada numero quatro;
pintada com tinta para acabamento anti-ressecante na cor preta; com dois metros e oitenta centímetros de comprimento e vinte e dois milímetros de largura divididas ao meio,
formando duas partes com um metro e quarenta centímetros cada unidas por uma fivela de vinte e dois milímetros em aço inoxidável. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS GARANTIA DOS PRODUTOS: 12 MESES

5 MATERIAL DE COUDELARIA UNIDADE 60 R$ 125,0000 R$ 7.500,0000
Marca: JULIANE
Fabricante: J C INOX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freio em barra fixa, inox, com 15 cm de largura medindo pela parte externa; 15 cm de cãimbas fixas; 02 cm de arco de bocado;
barbela de 30 cm com corrente trançada e sub-barbela de 25 cm com corrente simples; 4 ganchos de fixação de barbela;todo conjunto deverá ser cromado. VALIDADE DA
PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS GARANTIA DOS PRODUTOS: 12 MESES

7 MATERIAL DE COUDELARIA UNIDADE 60 R$ 94,1600 R$ 5.649,6000
Marca: JULIANE
Fabricante: ARTEFATOS JULIANE LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chergão - manta de proteção tipo bacheiro chergão, confeccionado em retalhos de algodão trançado na cor preta. Com arremate
de 5 cm feito em couro nas extremidades menores VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS GARANTIA DOS PRODUTOS: 12 MESES

9 MATERIAL DE COUDELARIA UNIDADE 60 R$ 28,0800 R$ 1.684,8000
Marca: JULIANE
Fabricante: ARTEFATOS JULIANE LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Loro preto para fixação do estribo sela, confeccionada em sola bovina engraxada, calibrada e desquinada com quatro milímetros
de espessura; reforço com fita de nylon impermeável a água e solventes, com resistência a tração de 77kgf/25mm, na cor preta; costurado a máquina com linha número zero
vinte de nylon na cor preta e a fivela costurada a mão com linha de poliéster encerada número quatro; uma fivela de trinta e dois milímetros em aço inoxidável; 20 (vinte)
furos de 3mm distantes um do outro 8cm a partir da extremidade sem fivela; dois passadores um fixo próximo á fivela e outro móvel; pintada com tinta para acabamento anti-
ressecante na cor preta; comprimento total de um metro e cinquenta centímetros e trinta, cinco milímetros de largura e 4mm de espessura. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS GARANTIA DOS PRODUTOS: 12 MESES

10 MATERIAL DE COUDELARIA UNIDADE 60 R$ 55,6600 R$ 3.339,6000
Marca: JULIANE
Fabricante: ARTEFATOS JULIANE LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cilha preta, barrigueira anatômica para policiamento, medindo 90 cm por 10 cm não incluindo as argolas, confeccionada em sola
de couro engraxada de 40 linhas, forrada de vaqueta, tingida na cor preta, com duas meias argolas chatas de 2,5 pol de largura nas extremidades da peça, devidamente
reforçadas com mais uma camada de sola de 40 linhas. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS GARANTIA DOS PRODUTOS: 12 MESES

11 MATERIAL DE COUDELARIA UNIDADE 60 R$ 122,5000 R$ 7.350,0000
Marca: JULIANE
Fabricante: ARTEFATOS JULIANE LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manta anatômica para execução de policiamento, com a parte superior externa confeccionada em material emborrachado de alta
resistência (policloreto de vinila – pvc) na cor cinza; parte inferior interna confeccionada em lona 10 (100% algodão) na cor preta; enchimento: parte interna da manta com
espuma de nylon, espessura 20mm e densidade 33, com a mesma medida da parte externa; espumatec (100% pvc expandido) acompanhando o formato da sela para proteção
do dorso do cavalo na espessura de 12mm; espumatec (100% pvc expandido) e reforço na cernelha e parte posterior da manta; acabamento com fita refletiva com micro
prismas em fundo de nylon cinza na largura de 2,5cm fazendo todo o contorno da manta e fixação do símbolo do regimento; fechamento das bordas: fita de nylon preta com
40mm de largura; dimensões (aberta): 70x90cm, com a parte anterior arredondada acompanhando o formato da sela e uma inclinação de 4cm com o bordo superior da manta
dobrada, para facilitar o encaixe da sela e a formação da calha da manta para proteção do animal. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS GARANTIA
DOS PRODUTOS: 12 MESES

12 MATERIAL DE COUDELARIA UNIDADE 60 R$ 91,5000 R$ 5.490,0000
Marca: JULIANE
Fabricante: ARTEFATOS JULIANE LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabeçada de sola bovina calibrada, engraxada, desquinada, duplada com quatro milímetros de espessura; protetor frontal em
vinil preto brilhante, impermeável a água e solventes, com resistência a tração de 32kgf/25mm; aplique de tecido com microprismas, com alto grau de retrorrefletividade,
sendo o mesmo flexível, com sua parte traseira selada; forrado com e.v.a. De cinco milímetros; cinco fivelas de vinte e nove milímetros em aço inoxidável; costurada a máquina
com linha de nylon numero zero vinte e a mão com linha de poliéster encerada numero quatro; pintada em parte com tinta para acabamento anti-ressecante na cor preta;
testeira com quarenta centímetros de comprimento e trinta milímetros de largura; fechador de boca com oitenta centímetros de comprimento e trinta milímetros de largura;
cisgola com um metro e trinta centímetros de comprimento e vinte milímetros de largura; cachaceira com oitenta centímetros de comprimento e trinta milímetros de largura;
faceiras com cinqüenta e dois centímetros de comprimento e trinta milímetros de largura. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS GARANTIA DOS
PRODUTOS: 12 MESES

15 MATERIAL DE COUDELARIA UNIDADE 60 R$ 263,3300 R$ 15.799,8000
Marca: JULIANE
Fabricante: ARTEFATOS JULIANE LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capa de chuva para cavalariano com faixas refletivas e a inscrição pmdf nas costas. Militar super leve na cor preta – fabricada em
plástico trevira resistente, com dimensões apropriadas para cobrir um cavaleiro, sua sela e parte do cavalo, quando montado. Fechada com zíper de 86 cm de comprimento,
com dois carrinhos, que permite ao cavaleiro ajustar a abertura inferior da capa quando montado, tornando-a mais confortável. Sob a gola possui um velcro fêmea fixo, cuja
finalidade é fixar os capuzes de boné ou de capacete. Ao redor do punho na manga possui uma tira com velcro que permite ajustá-la ao braço do cavaleiro. Possui abertura nas
costas, logo abaixo do ombro, protegida por tela para permitir ventilação. Na parte inferior das costas existe uma abertura de 50 cm que possibilita o ajuste da capa sobre o
cavalo. Tampa de proteção sobre o zíper. Na borda da tampa velcro macho para fechamento da capa junto ao corpo do cavaleiro. Na parte interior da capa, na altura da perna,
uma peça de formato oval, com velcro macho central para permitir a fixação da capa junto a perna do cavaleiro, diminuindo sua roda, quando a pé e permitindo mantê-la junto
ao corpo quando montado. Na costura interna, do meio das costas, uma tira de plástico trevira resistente, com velcro fêmea para fixação da capa na perna do cavaleiro, com
bastante espaço, permitindo livre movimentação. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS GARANTIA DOS PRODUTOS: 12 MESES
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16 MATERIAL DE COUDELARIA UNIDADE 60 R$ 57,5000 R$ 3.450,0000
Marca: JULIANE
Fabricante: ARTEFATOS JULIANE LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta espada, confeccionado em sola de couro e pintado na cor preta. A – tira em couro de 4mm de espessura por 35cm de
comprimento e 26mm de largura, tendo em uma de suas extremidades 6 furos de 3mm de diametro distantes 3,5cm um do outro e a outra fixada á peça principal por costura
e dois rebites. B – tira em couro de 4mm de espessura por 55cm de comprimento e 26mm de largura, sendo que em uma de suas extremidades será formada um laço de 15cm
e a outra fixada á peça principal por costura e dois rebites. C – francalete em couro de 3mm de espessura por 22cm de comprimento e 15mm de largura. Tendo em uma de
suas extremidades 6 furos de 2mm de diametro distantes 1,5cm um do outro e na outra fixada uma fivela em aço inoxidável de 2,3mm com passador fixo. A peça será fixada á
principal por um rebite no centro. D – fivela em aço inoxidável de 3cm. E – meia argola em couro de 4mm de espessura por 20cm de comprimento e 26mm de largura, tendo
suas extremidades fixadas á peça principal por costura e rebites. F – peça principal do porta espada feita em sola de couro de 5mm de espessura por 28cm de comprimento e
11mm de largura. G – todas as partes fixadas por rebites e costura. H – passador em couro de 4mm de espessura por 10cm de comprimento e 15mm de largura, tendo suas
extremidades fixadas á peça principal por costura e dois rebites. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS GARANTIA DOS PRODUTOS: 12 MESES

Total do Fornecedor: R$ 64.143,6000
11.384.751/0001-75 - MARIA DE FATIMA REZENDE LOPES - CPF 209.340.846-53 - ME
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

13 MATERIAL DE COUDELARIA UNIDADE 60 R$ 116,9166 R$ 7.015,0000
Marca: MF
Fabricante: Maria de Fatima Rezende Lopes-ME
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manta refletiva para policiamento bordado dos dois lados o símbolo que segue abaixo. Parte superior extrema: emborrachado
(policloreto) na cor preta, parte inferior interna; lona 10 (100% algodão) na cor preta.. Recheio; parte interna da manta com espuma de nylon, espessura 20mm com
densidade 33, com a mesma medida da parte externa da manta. Espumatec (100% pvc expandido) acompanhando o formato da sela para proteção do dorso do cavalo na
espessura de 12 mm. Espumatec (100% pvc expandido) para reforço na cernelha e parte posterior da manta. Acabamento; com fita refletiva com micro prismas em fundo de
nylon branco na largura de 2,5 cm fazendo todo o contorno da manta. Fechamento das bordas: fita de nylon, preto com 40mm de largura.

Total do Fornecedor: R$ 7.015,0000
11.594.621/0001-67 - ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

2 MATERIAL DE COUDELARIA UNIDADE 35 R$ 123,9714 R$ 4.339,0000
Marca: ALPEN
Fabricante: ALPEN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  Freio oito em aço com abas de resgate, capacidade 40 kn. -CONFORME O EDITAL

Total do Fornecedor: R$ 4.339,0000
12.367.259/0001-54 - DANIEL ROSA CAMARGO PRODUTOS EQUESTRES - EPP
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

8 MATERIAL DE COUDELARIA UNIDADE 60 R$ 145,0000 R$ 8.700,0000
Marca: VTR
Fabricante: VTR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Protetor de rim, confeccionado em espuma infetada de formato anatômico, c4 com densidade 50, resistente ao impacto, inteiriço,
nas seguintes dimensões: 1 – comprimento: 450,00 mm a 550,00 mm 2 – largura na parte anterior: 350,00 mm a 450,00 mm 3 – largura na parte posterior: 300,00 mm a
350,00 mm sobre a parte anterior do protetor, na sua base superior deverá ser acoplado um reforço de vaqueta preta, 12 a 14 linhas, a uma altura perpendicular de 18 cm.
Prazo de validade da proposta. 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega; Garantia dos Produtos: 13 meses. Serão entregues no prazo de até 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data do recebimento da Nota de Empenho, no horário das 08:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, no Anexo I da Secretaria de Segurança Pública
do DF, situado no Setor de Garagens Oficiais Norte - SGON, Quadra 05, Lote 23/795, Asa Norte, Brasília/DF.

14 MATERIAL DE COUDELARIA UNIDADE 60 R$ 126,0000 R$ 7.560,0000
Marca: BLACK HORSE
Fabricante: BLACK HORSE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Peitoral com material largo para proteção do eqüino e fixação da sela, confeccionado sola de couro bovino calibrada, desquinada,
engraxada e duplada com 4mm de espessura, pintada em parte com tinta para acabamento anti-ressecante na cor preta, com as seguintes partes descritas: peiteira – parte
externa: em vinil preto brilhante, em formato anatômico ao peito do cavalo, impermeável à água e solventes, com resistência à tração de 32kgf/25mm, apliques de tecido com
micro prismas, com alto grau de retrorrefletividade, sendo o mesmo flexível, com sua parte traseira selada em vinil branco; peiteira - forro: parte interna forrada com e.v.a. De
5mm, costurado a máquina com linha nº 0.20 de nylon; três meias argola de 52mm, três fivelas de 20mm e duas fivelas de 30mm, todas em latão fundido anti-ferrugem,
costuradas à máquina com linha de nylon nº 0.20 e a mão com linha de poliéster encerada nº 4; fixação: francaletes superiores reguláveis com 30 x 2cm em couro de 3 mm de
espessura e correia inferior regulável com 100 x 3cm em couro de 4m de espessura; porta cassetete: confeccionado em sola de couro duplada de 5 cm de largura, fixado a
parte superior na argola superior direita do peitoral, com uma tira de couro unindo a extremidade inferior do porta cassetete à cilha e à peiteira. Prazo de validade da proposta.
60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega; Garantia dos Produtos: 13 meses. Serão entregues no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do
recebimento da Nota de Empenho, no horário das 08:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, no Anexo I da Secretaria de Segurança Pública do DF, situado no Setor de
Garagens Oficiais Norte - SGON, Quadra 05, Lote 23/795, Asa Norte, Brasília/DF.

Total do Fornecedor: R$ 16.260,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 94.657,6000

Voltar
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