
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO

Ofício nº             CMB

Belo Horizonte, 22 de Agosto de 2012.

Senhor representante,

Em  resposta  aos  questionamentos  ao  Registro  de  Preços  nº  02/2013, 

planejamento 150/2013, esclarecemos o seguinte:

A) Prazo de Entrega.

Devido a necessidade logística da instituição no aporte as necessidades operacionais  de 

entrega mais rápida do objeto, colete dissimulado e espingarda cal 12, será mantido o 

prazo de entrega por período de 60 dias a partir do recebimento da nota de empenho. A 

autorização de aquisição emitida pelo Exercito Brasileiro será solicitada pelo Centro de 

Material Bélico, na quantidade total prevista na Ata do Registro de Preços.

B) Apresentação de amostra.

Considerando que a Polícia  Militar  é  o Órgão Gestor  interessado na qualificação do 

material,  resolve  manter  à  apresentação  da  amostra  do  colete  dissimulado  de  uma 

unidade  por  tamanho,  acompanhada  de  uma  capa,  brasões  e  demais  exigências 

necessárias no prazo de 5 dias úteis.

C)Peso Lâmina Balística. 

Com relação ao peso das Lâminas Balísticas  será considerada  para aramida (tanto 

mista  quanto  pura),  com  a  tolerância  de  +20  g/m²  (vinte  gramas por  metro 

quadrado,  para  mais)  e  de  até  160  g/m²  (cento  e  sessenta  gramas  por  metro 
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quadrado) para fibra de polietileno, com a tolerância de +20 g/m² (vinte gramas por 

metro quadrado, para mais).   

D) Desenho dos Painéis.

Participamos que o desenho colete dissimulado não possui a letra  C  em duplicidade, 

porém, a letra  J constante no painel dorsal está em duplicidade e será  colocado uma 

nota de esclarecimento no edital conforme figura abaixo.     

Obs: Substituição da letra J na posição vertical no painel dorçal pela letra M

Wagner Eustáquio de Assis, Ten Cel PM
Chefe do CMB

Ao Senhor
MAURO RIBEIRO XAVIER MARQUES
DD. Representante Companhia Brasileira de Cartuchos
Belo Horizonte-MG
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