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ESCLARECIMENTO - PE 40/2016_PMMG.
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3 anexos

ESTADO DE MINAS GERAIS
POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Centro de Material Bélico – CMB

Pregão eletrônico de Registro de Preços
Planejamento de Registro de Preços 40/2016

Prezado Sr. Pregoeiro Ten. Marcelo Francisco de Abreu,
Boa tarde.

A empresa INBRATERRESTRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
SEGURANÇA LTDA., com sede na Avenida Papa João XXIII, nº 4925 – Bairro
Sertãozinho - Cidade Mauá - Estado São Paulo – CEP: 09370-800, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 12.887.936/0001-65, vem respeitosamente à presença de V. Sa.
apresentar ESCLARECIMENTO AO EDITAL, referente ao Pregão Eletrônico  -
Planejamento de Registro de Preços 40/2016, abertura prevista para 07/04/2016,
com fulcro e prazo estabelecidos em EDITAL:

1 – Peso:

Apresentamos divergência na tabela constante no Anexo A – página 22 do edital:

Tamanho Pesos

Acréscimo

de peso

sobre o

tamanho

PP

Divergência

acréscimo

de área

sobre o

tamanho PP

Acréscimo

ao peso

Variações

aproximadas

de áreas
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PP 1,700 0,00% 0,00% 1,700 4,75%

P 2,000 17,60% 37,50% 2,340 6,83%

M 2,400 41,20% 55,30% 2,640 3,30%

G 2,800 64,70% 72,10% 2,930 3,16%

Média Aprox.

5%

                                                                                                             

A tabela acima descreve o aumento do peso e da área de proteção em função do

tamanho do painel.

Quando tomamos por base o menor peso (tamanho PP) e aplicamos o acréscimo

de área obtemos outros pesos para os tamanhos P, M e G.

a)       Podemos entender que será possível manter a proporcionalidade entre

peso e  área tomando como base o  menor  peso da tabela  localizada na

página 22 (tamanho PP: 1,700 kg)?

Desta  forma  estaríamos  adotando  os  pesos  descritos  na  penúltima  coluna  da

tabela acima (coluna acréscimo ao peso).

b)      A tabela de pesos apresentada na página 22 tem como referencia apenas o

peso do painel balístico sem nenhum invólucro/capa interna/bainha/viés?

2- Tolerância:

As Dimensões em Milímetros apresentada no anexo A - página 31 especifica uma

tolerância de 5mm para o dimensional. Ao aplicar a tolerância na área, verifica-se

que a mesma é diretamente proporcional ao peso e através da última coluna da

tabela presente no item 1 (variações aproximadas de área) conclui-se que com a

tolerância de 5mm na área, obtem-se uma tolerância de 5% no peso.

Dessa forma podemos entender que será possível adotar a tolerância de 5% para

os pesos dos painéis?

3- Painel Dissimulado:

Quanto aos painéis do modelo dissimulado apresentado na página 39 do anexo B;

as cotas do painel dorsal não estão coerentes com o desenho.

Podemos  adotar  as  informações  do  desenho  abaixo  fornecido  pelo  órgão  em
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pregões anteriores?

DIMENSÕES EM MILÍMETROS (mm)

TAMANHO A B C D E F H I J L M N

PEQUENO 280 400 470 180 340 150 310 420 480 180 390 190

MÉDIO 300 430 500 200 370 170 340 450 510 200 420 220

GRANDE 320 460 530 220 400 190 360 480 540 220 450 220

TOLERÂNCIA de ± 5mm.

4- Etiqueta Painel:

É solicitada a identificação de nível de proteção em ambas as capas (internas e

externas), porém a capa externa pode ser alocada em painéis de outros níveis de

proteção.

Sugerimos para as capas externas a substituição da indicação de nível balístico de

proteção por mensagem com texto alerta aos cuidados, na seguinte conformidade:

"IMPORTANTE: VERIFIQUE NO PAINEL BALÍSTICO O NÍVEL DE PROTEÇÃO

DESTE COLETE"

5- Tecido Capa Externa Modelo Dissimulado:

No anexo B, página 34, lemos:
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“CAPA EXTERNA – Tecido poliéster/cordura 500, cor preta.

O  tecido  para  a  confecção  da  capa  externa  deverá  possuir  as  seguintes

características:

-composição: 67% poliéster e 33% algodão penteado;

- armação: sarja 2X1 diagonal à esquerda;”

Qual o tecido e composição devemos adotar?

Pois em um trecho é solicitado tecido cordura (composição poliamida) e em outro

trecho é solicita tecido composição poliéster/algodão.

Caso  seja  tecido  poliéster/algodão  entendemos  que  a  construção  possa  ser

Terbrim devido as características do tecido solicitar armação sarja 2x1, podemos

considerar este entendimento?

6- Quanto à regulagem da capa ostensiva:

No anexo A:

“c) na face externa da parte frontal da capa: três faixas, com ganchos (macho)

em toda a extensão do colete, medindo 5 cm (cinco centímetros) de largura cada

faixa, costuradas horizontalmente uma ao lado da outra, de forma que a área total

formada esteja a 1 cm (um centímetro) de cada extremidade lateral e a 6 cm (seis

centímetros)  da borda inferior  da capa externa;  nas partes superior  e inferior  a

essas  três  faixas,  terá  uma  faixa,  com  argola  (fêmea),  medindo  5  cm  (cinco

centímetros) de largura, cada faixa, costurada horizontalmente ao lado das faixas

gancho superior e inferior, de modo que a faixa de argola inferior esteja a 1 cm (um

centímetro) da base inferior da capa externa, e a superior terá acabamento lateral

de acordo com a cava lateral da mesma;”

Para as capas tamanhos PP e P, sugerimos retirar uma das 3 faixas de velcro

gancho na extensão do colete devido a área dos painéis ser menor que a dos

demais tamanhos e de forma análoga diminuir o tamanho dos velcros verticais da

aba de 15cm para 10cm.
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7- Capas Sobressalentes:

“Cada colete deverá vir acompanhado de mais 2 (duas) capas externas”

Devemos  entender  que  com  as  amostras,  também  devemos  enviar  as  capas

sobressalentes?

Uma vez que elas são idênticas à capa principal.

8- Tarjeta:

Ao observar o desenho do anexo A - página 24, entendemos que os coletes terão

tarjeta  e  a  largura  da mesma corresponde a  largura  da alça.  Qual  a  altura  da

tarjeta?

9 – Documentos técnicos:

Na  relação  de  documentos  de  habilitação  não  consta  a  obrigatoriedade  de

apresentação do RETEX do produto controlado ofertado; contudo, o edital  deve

exigir  a  apresentação  do  RETEX  na  fase  de  habilitação  e  como  condição  de

participação  no  certame;  primeiro,  porque  se  trata  de  documento  exigido  pela

legislação de produtos controlados, especificamente pelo art. 30 da Portaria nº 18 -

D LOG, de 19 de dezembro de 2006, emitida pelo Exército Brasileiro, a saber: A)

RETEX, CR ou TR, e Apostilamento são documentos que a legislação de produtos

controlados  exige  que  sejam  apresentados  no  momento  de  participação  da

licitação,  especificamente  pelo  art.  30  da  Portaria  nº  18  -  D  LOG,  de  19  de

dezembro  de  2006,  emitida  pelo  Exército  Brasileiro,  a  saber:  “Art.  30.  Ao

participarem de licitações  que envolvam produtos  controlados  pelo  Exército,  as

pessoas jurídicas deverão apresentar o correspondente Título de Registro (TR) ou

Certificado de Registro (CR), emitido pelo Exército, o ReTEx do produto ofertado e

a apostila do mesmo”; B) a apresentação de tais documentos não pode ser adiada;

primeiro,  em razão  de  o  art.  30  dizer  que  “Ao  participarem de  licitações  que

envolvam  produtos  controlados  pelo  Exército,  as  pessoas  jurídicas  deverão

apresentar  (...)”,  então,  os  documentos  devem  ser  apresentados  durante  o

procedimento licitatório e não depois; segundo, porque são estes documentos que

demonstram a habilitação técnica do participante e as condições de habilitação

devem ser verificadas durante o procedimento licitatório, na fase de habilitação, e
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não apenas depois, conforme determina o Decreto nº 5.450/2005, art. 11: “Caberá

ao pregoeiro, em especial: (...) VI - verificar e julgar as condições de habilitação;”;

art.  14:  “Para  habilitação  dos  licitantes,  será  exigida,  exclusivamente,  a

documentação relativa: (...) II - à qualificação técnica;”; art. 25: “Encerrada a etapa

de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto

à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a

habilitação  do  licitante  conforme  disposições  do  edital.”;  terceiro,  porque  isso

impede ou no mínimo inviabiliza a publicidade e a possibilidade de interposição de

recurso administrativo, porque quando tais documentos forem apresentados já terá

sido ultrapassada a fase recursal do edital e do art. 26 do Decreto nº 5.450/2005:

“Declarado o  vencedor,  qualquer  licitante  poderá,  durante  a  sessão pública,  de

forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção

de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar as

razões  de  recurso,  ficando  os  demais  licitantes,  desde  logo,  intimados  para,

querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do

término  do  prazo  do  recorrente,  sendo-lhes  assegurada  vista  imediata  dos

elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.”

Portanto, se não for desta forma, abre-se a possibilidade de fornecedores que não

possuem tal documento poderem participar e vencer o pregão, ser adjudicado o

objeto e a licitação ser homologada, para somente depois serem verificadas as

condições  de  habilitação  exigidas  pela  legislação  de  produtos  controlados  –

ocorrerá inversão ilegal das fases do pregão; são justamente os documentos de

qualificação técnica que atestam especificamente quais os produtos que o licitante

pode fabricar e posteriormente fornecer; e ainda que tais empresas não vençam, as

mesmas  poderão  impulsionar  os  preços  para  baixo,  prejudicando  as  demais

participantes que possuem os documentos.

Podemos entender  que o RETEX também será solicitado ao licitante vencedor,

mesmo não constando tal exigência em edital, atendendo a legislação vigente?

10- Prazo de entrega:

No  anexo  I  –  Termo  de  Referência  o  prazo  de  entrega  se  iniciará  após  o

recebimento da Nota de Empenho pela contratada ou da liberação da autorização

por parte do Exercito Brasileiro, o que ocorrer por ultimo.
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No anexo III – Minuta do Contrato – Clausula Quarta, o prazo de entrega será após

o recebimento somente da Nota de Empenho.

Qual devemos considerar?

Destacando que a licitante vencedora só poderá iniciar  a produção dos coletes

depois que o órgão obter a autorização do Exército para tanto (art. 148 do Decreto

nº 3.665/2000 – R105).

Aguardamos e agradecemos a atenção dispensada.

Cordialmente.

Lorayne Oliveira
Analista de Licitação

lorayne.oliveira@grupoinbra.com.br

Av. Papa João XXIII, 4947

Sertãozinho - CEP 09370 - 800

Mauá - SP - Brasil

Tel.: + 55 11 2148.8600

"Esta  mensagem  pode  conter  informação  confidencial  e/ou
privilegiada.Caso você não seja o destinatário ou a pessoa autorizada a
receber esta mensagem, fica proibido usar, copiar, divulgar as informações
nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessa informação. Se você
recebeu  esta  mensagem por  engano,  por  favor,  avise  imediatamente  o
remetente, respondendo ao e-mail e em seguida apague-o. Agradecemos
sua cooperação".
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