
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CENTRO DE MATERIAL BÉLICO

FEITO: Pedido de Esclarecimentos
EMPRESA: INBRATERRESTRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

SEGURANÇA LTDA, CNPJ nº 12.887.936/0001-65
REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico de Registro de Preços 40/2016.
OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de Coletes Balísticos.
PROCESSO Nº: 125999 040 2016.

RESPOSTAS AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

1 - 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)?
R - O peso admitido dos coletes é até os valores descritos para cada tamanho, conforme 
tabela da página 22 do edital.

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? 
R -  A referência será o painel balístico com sua capa de nylon impermeável.

2 -  Podemos entender que será possível adotar a tolerância de 5% para os pesos dos 
painéis?
R - Será atendido a sugestão e passará a ter 5 % de tolerância nos pesos dos tamanhos 
dos coletes previsto na tabela da página 22 do edital do certame.

3 - Podemos adotar as informações do desenho abaixo fornecido pelo órgão em pregões 
anteriores?
R - As dimensões dos coletes dissimulados deverão seguir as figuras abaixo.



Placa Frontal – Colete Dissimulado



Placa Dorsal – Colete Dissimulado
DIMENSÕES EM MILÍMETROS (mm) - TOLERÂNCIA de +- 5mm 

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

4 -  Sugerimos para as capas externas a substituição da indicação de nível balístico de 
proteção por mensagem com texto alerta aos cuidados, na seguinte conformidade:
R - As etiquetas com as informações da página 22 e 33 deverão estar fixadas somente 
nas capas impermeáveis dos painéis balísticos e não na capa externa.

5 - Qual o tecido e composição devemos adotar?
R - Para a capa externa do colete ostensivo será adotado o tecido da página 23,  tecido 
poliéster/cordura 500 na cor preta. Para a capa externa do colete dissimulado que estava 
previsto  na página 34 deverá ser confeccionado com tecido com a composição:  67% 
poliéster e 33% algodão penteado.

6 - 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.
R  -  Como  há  área  suficiente  na  capa  externa  todos  os  velcros  e  seus  respectivos 
tamanhos serão mantidos conforme o edital do certame.

7  -  Devemos  entender  que  com  as  amostras,  também  devemos  enviar  as  capas 
sobressalentes?
R -  Para a fase de amostras não será obrigatório a entrega de capas sobressalentes.

8 -  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?
R - No edital do certame realmente não consta a largura do velcro para fixação da tarjeta. 
Assim, deverá ser de 9 cm de comprimento, que é a largura da alça, e 2 cm de largura.

9 - Podemos entender que o RETEX também será solicitado ao licitante vencedor, mesmo 
não constando tal exigência em edital, atendendo a legislação vigente?
R - Conforme previsto na PORTARIA Nº 18 - D LOG, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006 - 
“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”. Assim será exigido a apresentação do ReTEx do proponente.

10 - Prazo de entrega:
R -  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, conforme descrito no Termo de Referência.

Belo Horizonte, 05 de abril de 2016.

Marcelo Francisco de Abreu, 1º Ten QOE
PREGOEIRO
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