
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL

DIVULGAÇÃO DA INTENÇÃO DE ADESÃO COMO CARONA

A Secretaria de Estado de Administração Prisional de Minas Gerais divulga a intenção em

aderir como "Ca~ona", ao Registro de Preços especificado abaixo, nos termos da Lei Federal

n? 8.666 de junho de 1993, e dos Decretos Estaduais n° 44.786, de 18 de abril de 2008 e n° .

46.311, do dia 16 de setembro de 2013, e demais legislações pertinentes ao assunto.

- N° do Pregão Eletrônico: 198/2016

- Ata Geral ,do R,egistro de Preços n.o 198/2016

- Órgão Gestor: Secretária de Estado de Administração e Desburocratização ~SAD
~ EDITAL PREGA0 198/2016 ,

ATA 198/2016 - AQUISiÇÃO MUNiÇÕES NÃO LET~'S
'.,

LOTE D,!,SCRIÇAO DO ITEM EMPRESA QUANTITATIVO' VALOR VALOR TOTACITEM, - ,UNITÁRIO~ , ,

Projétil calibre 37/40 mm de médio ,

alcance com carga lacrimogênea;
formato cilíndrico; comprimento .de
122 mm; peso de 145 g; tempo de \

retardo de.2,0 s; estojo e projétn em CONDOR S/A-
1 1 alumínio; acionamento através do INDÚSTRIA 500 213,92 - R$106.960,00

lançador; distância média de 'QUIMICA

lançamento de 90 metros; nuvem de
fumaça, no final da trajetória, com
agente lacrimogêneo CS -
ortocl oro benzaImaIononitri lo.
Projétil calibre 37/40 mm de longo
alcance com carga lacrimogênea;
formato cilíndrico; comprimento de
122 mm; peso de 145' g; tempo de
retardo de 2,0 s; estojo e projétil em CONDOR S/A-

2 2 alumínio; acionamento através de INDÚSTRIA 900 236,77 R$213.093,00
lançador; distância média' de QUIMICA

lançamento de 140 metros; nuvem de
fumaça, 'no final da trajetória, com
agente lacrimogêneo CS -
ortocl orobe nzaImaIononitri Ió.
Projétil caíibre 37/40 mm com carga
múltipla de emissão lacrimogênea;

CONDOR S/A -
3 3 formato cilíndrico; comprimento de

INDÚSTRIA 3600 294,38 R$
140 mm; peso de 225. g; tempo de QUiMICA 1.059.768,00
retardo nulo; estojo e projétil em
alumínio; alcance médio;
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. GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERÀIS .
SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL

acionamento através de lançador; .- lança a umá distância média de 80 . ,

metros, 5 projéteis em forma de
pastilhas em pontos diferentes e
emitem simultaneamente fumaça
com agente iacrimogêneo C5 - -

ortoel orobe nzaImalo non itri Io
Projétil calibre 37/40 mm com carga
múltipla de emissão lacrimogênea;
formato cilíndrico; comprimento de

,

122 mm; peso de 190 g; tempo de
retardo nulo; estojo e projétil em
alumínio; acionamento através de CONDOR S/A-

4 4
lançador; !ança a uma distância média

INDÚSTRIA 3600' 254,76 R$ 917.136,00
QUIMICA

de 90 metros, 3 projéteis que caem I

15 no solo em pontos diferentes e I

emitem simultaneamente fumaça
com agente . lacrimogêneo C5 -
ortoel orobe nzaImalon on itri Io.

Granada explosiva lacrimogênea
,

tríplice(C5) com as características
mínimas; corpo em alumínio ou aço;
identificação . permita

'.
que sua

rastreabilidade;tempo de retardá 2,5 CONDOR S/A-
o

5 5 segundos;intenso volume de fumaça INDÚSTRIA 2250 240,57 R$ 541.282,50
contendo agente lacrimogêneo C5 - QUIMICA

ortoel oro ben zaIma lo non itri lo;
formato cilíndrico; que atenda as
especificações da Norma Técnica E- ,
321 do CTExCmdoExercito., Granada explosiva lacrimogênea

.

- tríplice hyper com as características
mínimas; corpo em alumínio ou aço;
identificação que permita sua CONDOR S/A- R$

6 6 rastreabilidade;tempo de retardo 2,5 INDÚSTRIA 3600 342,84
segundos;intenso volume de fumaça QUIMICA 1.234.224,00

contendo agente lacrimogêneo; que
atenda as especificações da Norma

o

Técnica E-321 do CTExCmdo Exercito. .
Granada explosiva de efeito moral

- com as características mínimas: corpo
em borracha maleável ou em
elastômero macio, identificação que , .'

"
permita sua rastreabilidade; duplo
estágio ou espoleta de ogiva de CONDOR S/A-

7 7 tempo que não produza fragmentos INDÚSTRIA 3000 214,1 R$ 642.300,00
cortantes em uma distância superior a QUIMICA

5 metros do ponto de

"
explosão;te':1po de retardo 3
segundos com estampido e
espalhamento de nuvem em pó
'branco; sem emissão de estilhaços ,
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que possam produzir ferimentos; i

comprimento 110 mm; di.âmetro de
50 mm; peso de 200 g; que atenda as
especificações da Norma Té.cnica E-
321 do CTExCmdo Exercito.

Granada explosiva de luz e som; corpo
em borracha maleável; duplo estágio;

, dotada de EOT com chip de
rastreabilidade por radiofrequência;
formato cilíndrico; cor preta;
comprimento de 130 mm; diâmetro
de 56 mm; peso de 185 g; tempo de CONDOR S/A- R$ .

8 8 retardo de 3,0 s; acionador EOT.com INDÚSTRIA 3600 302,87
argola, grampo de segurança e alça; OUIMICA 1.090.332,00

sistema de retardo de duplo estágio
que ejeta o corpo do acionador antes
da explosão do corpo da granada;
produz forte estampido de grande
efeito atordoante associado a intensa .
luminosidade.
Granada explosiva de pimenta (OC);
corpo em borracha maleável; duplo

- estágio; dotada de EOTcom chip de
rastreabilidade por radiofrequência;
formato . cilíndrico; cor verde; ,
comprimento de 130 mm; diâmetro ,
de 56mm; 'peso de 215 g; tempo de CONDOR S/A-

9 9 retardo de 3,0 s; acionador EOTcom INDÚSTRIA 1800 295,21 R$531.378,00
argola, grampo de segurança e alça; OUIMICA
sistema de duplo estágio que ejeta o
corpo do acionador antes da explosão
do corpo da granada; forte estampido
com formação de nuvem de pó .
contendo agente incapacitante OC -
Oleoresin Capsicum.
Granada iacrimogênea Rubberball
(C5); corpo em borracha maleável; \

dotada de EOT com chip de
rastreabilidade por radiofrequência;

I,
formato esférico; cinza; --cor
comprimento de 121 mm; diâmetro CONDOR S/A-lO 10 INDÚSTRIA 300 292,95 R$87.885,00

, de 80 mm; peso de 284 g; tempo de OUIMICA
retardo de 1,5 s; acionador EOTcom
argola; grampo de segurança e alça;
intenso volume de fumaça contendo
agente lacrimogêneo C5 - ,.
ortoc IorobenzaImaIonitri Io. ,
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS "
SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL

Cartucho plástico calibre 12 com bala .
de borracha; comprimento de 64 mm;
diâmetro de 20 mm; peso ~e 22 g;
estojo em plástico com base de metal, CONDOR S/A-

.11 espoleta de percussão; carga de INDÚSTRIA 6000 23,69 R$ 142.140,00
projeção; 01 projétil cilíndrico de QUIMICA

elastômero macio; cor do projétil
preta; acionamento através de arma
tipo espingarda de alma lisa calibre 12

,

Espargidor de espuma pimenta (OC -
,

CONDOR S/A-
11 14

Oleoresin Capsicum) max; não INDÚSTRIÂ 100 508,43 R$ 50.843,00
inflamável; peso 450 g; altura 262 QUIMICA
mm; alcance 5 m' com chip de,
rastreabilidade por rádio frequência.

~
I Cartucho plástico calibre 12, 'com

CONDOR S/A-
12 16

projétil de elastômero macio INDÚSTRIA 1000 25,88 R$ 25.880,00
Precision - Short Range; QUIMICA
comprimento de 62,5 mm; peso de 18
g.

I

CONDOR S/A- /

13 17 Cartucho plástico calibre 12, com INDÚSTRIA 1000 25,88 R$ 25.880,00
projétil de elastômero macio ,QUIMICA
Precision; comprimento,. de 64 mm; -
peso de 20 g. . -

,

Cal'tucho plástico calibre 12
detonante; formato cilíndrico; CONDOR S/A-

14 18 INDÚSTRIA 200 87,93 R$ 17.586,00
comprimento de 62,5 mm; peso de 20 QUIMICA
g; com agente lacrimogêneo CS
(o rtoel o ro benza Ima lon'o nitri lo).

..
Cartucho plástico calibre 12

CONDOR S/A-
IS 19 INDÚSTRIA 200 79,45 R$ 15.890,00

detonante; formato cilíndrico; QUIMICA /

comprimento de 62,5 mm; peso de 20
g.

-
Cartucho' calibre 37/40 jato

CONDOR S/A-
16 20

mm; INDÚSTRIA 200 236,41 R$ 47.282,00
direto; lacrimogêneo (CS' - QUIMICA
o rtoel oro ben zaIma lono nitri lo);
comprimento 140 mm, peso 147 g.
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Cartucho plástico calibre 12, jato
direto de pimenta, com as
características: comprimento de 64
mm, form'ato cilíndrico, distância
mínima de disparo 3, metros, lança
uma, nuvem de' pó contendo
partículas de agente pimenta OC
oleoresin capsicum a uma distância
média de 3 metros.

Cartucho calibre 37/40 mm; jato
direto; pimenta (àC - Oleoresin
Capsicum); comprimento 140 mm;
peso 147 g. . •

Granada de mão lacrimogênea' de
movimentos aleatórios "bailarina";
dotada de EOT; com chip de
rastreabilidade por rádio frequência

Granada manual fumígena
lacrimogênea de alta emissão; dotada
de EOT; com chip de rastreabilidade

• por rádio frequência. '

Granada . (CS -
ortocl o~oben zamalo nitri lo)
lacrimogênea de emissão instantânea;
dotada de EOT; com chip de
rastreabilidade por rádio frequência.

Granada spray aerossol de pimenta
(OC - Oleoresin Capsicum); dotada de
EOT; com chip de rastreabilidade por
iádio frequência. -.

Granada multi-impacto, contendo
múltiplas esferas de borracha; peso
de 282 g; dotada de EOT; com chip de
rastreabilidade por rádio frequência.

CONDOR S/A-
INDÚSTRIA
QUIMICA

CONDOR S/A-
INDÚSTRIA
QUíMICA

CONDOR S/A-
INDÚSTRIA
QUIMICA

CONDOR S/A-
INDÚSTRIA
QUíMICA

CONDOR S/A-
INDÚSTRIA
QUíMICA

CONDOR S/A-
INDÚSTRIA
QUfMICA ---

CONDOR S/A-
INDÚSTRIA
QUIMICA

200

200

200

600

600

100

100

241,68

377,12

263,87

219,03

501,2

305,72

R$ 14.752,00

R$ 48.336,00

R$ 75.424,00

R$ 158.322,00

R$ 131.418,00

R$ 50.120,00

R$ 30.5 72,00
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PIÚSIONAL
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Granada multi-impacto contendo
múltiplas esferas de borracha; peso
de 284 g; com agente 'pimenta (OC -
Oleoresin Capsicum); dotada de EOT;
com chip de rastreabilidade ~or rádio
frequência

CONDOR S/A-
INDÚSTRIA

QUIMICA
100 309,42 R$ 30.942,00

Granada fumígena colorida; tempo de CONDOR S/A-
25 30 INDÚSTRIA 150 146,68 R$ 22.002,00

retardo de 2,5s; dotada de EOT; com QUIMICA
chip de rastreabilidade por rádio
frequência.
Lançador de munições não:letais,
calibre 40 mm, siste.ma operacional
basculamento do cano, sistema de
disparo de ação dupla (DAO); cano em
alumínio de alta resistência;
comprimento de 355 mm, corpo
monobloco de aço, empunhadura em --
polímero; comprimento total de 704

CONDOR S/A-
26 31

mm; largura total de 51 mm; altura
INDÚSTRIA 20,00 4.892,63 R$ 97.852,60

total de 195 mm; peso total de 2440 QUIMICA
g; miras fixas; acabamento da
estrutura em proteção anti corrosiva,
cor preta; empunhaduras na cor ,

laranja ou preta; dispositivos de
segurança com trava de mecanismo;
anti-disparo por queda; efetua
disparo de toda a linha de munições
não letais calibre 40 mm.

Valor Total: R$ 7.409.600,10 (Sete milhões, quatrocentos e nove mil, seiscentos reais e dez
centavos).

Razão Social:
Secretaria de Estado de Administração Prisional de Minas Gerais
CNPJ: 05.487.631/0001-09
Endereço: Avenida Papa Joao Paulo 11,4143 - 5º andar ~ Serra Verde:- Edifí~io Minas

. Belo Horizonte - MG - Minas Gerais -'CEP - 31630-900 -

Tiago ~aduro de Azevedo

Diretor de Material e Patrimônio'

Diretoria de Materiais e Patrimônio
Endereço: Rodovia PrefeitoAmérico Gianetti, si nO- 5° andar- Serra Verde - Edifício 'Minas
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