
De : cmi-licitacao@pmmg.mg.gov.br

Assunto : Re: Esclarecimento PEI 189/2021 - Fuzis e
Submetralhadoras
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Re: Esclarecimento PEI 189/2021 - Fuzis e Submetralhadoras
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4 anexos

Prezado Senhor

Após consulta a equipe técnica da PMMG foi esclarecido que:

PEDIDO - 1º ESCLARECIMENTO
“Nossos equipamentos, de plataforma AR Armalite Rifle, possuem retém do ferrolho
somente do lado esquerdo e não são dotados de sistema bullpup.
Diante dessa característica, solicitamos a análise para o possível aceite de que o retém
possa ser, também, somente sinistro e o equipamento possa ser, também, de plataforma
AR.”
RESPOSTA - 1º ESCLARECIMENTO
A configuração do armamento com “retém do ferrolho ambidestro” observada no item
3.1.2 do Termo de Referência do Edital em questão, está embasada na necessidade de
proporcionar ao usuário do armamento a maior adaptabilidade possível a este. Sendo,
sim, possível o adestramento ao modelo sugerido pelo requerente, contudo, o modelo
especificado mostra-se mais eficiente neste quesito, visto que, dispensa adaptações do
usuário canhoto a um sistema que privilegia o usuário destro. Dito isso, entende-se não
ser plausível modificação no termo de referência.

PEDIDO – 2º ESCLARECIMENTO
“A submetralhadora marca Armalite modelo AR19 possui cano com comprimento de 8,5” e
seu comprimento total com a coronha estendida é de 29”.
Diante dessas características, solicitamos a análise para o possível aceite, também, de
ambas as dimensões, desde que o 1º pedido de esclarecimento seja acatado.”
RESPOSTA - 2º ESCLARECIMENTO
Conforme Justificativa Técnica produzida pelas equipes que demandaram a aquisição dos
referidos armamentos, bem como das principais características esperadas, a finalidade de
uso se dará ou em ambientes confinados (Carabina de Assalto 9mm ), ou áreas de mata
(Fuzil 7,62).  Demonstra-se imprescindível nestes cenários ter a melhor relação possível
entre comprimento total da arma (compacta) com o comprimento do cano (o mais longo
possível). Observadas estas necessidades, o sistema BULLPUP apresenta a melhor
relação. A arma apresenta reduzido comprimento - mais facilmente conduzida em
ambientes confinados e de mata. Além de cano mais comprido, o que impacta
diretamente em maior precisão dos disparos. Sendo assim, as relações estabelecidas no
item 3.1.1 mostram-se imprescindíveis ao emprego a que se destina o armamento. Dito
isso, entende-se não ser plausível modificação no termo de referência.

Desde já agradeço a participação de Vossa Senhoria e a Polícia Militar se coloca à
disposição para o que se fizer necessário.

Att.
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Maj Abreu

De: "Ronaldo Borin" <ronaldo.borin@basearmalite.com.br>
Para: "cmi-licitacao" <cmi-licitacao@pmmg.mg.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 27 de agosto de 2021 12:00:34
Assunto: Esclarecimento PEI 189/2021 - Fuzis e Submetralhadoras

Bom dia, Senhor Pregoeiro,

Respeitosamente solicitamos esclarecimentos referentes aos Itens e Subitens, relacionados
nesta mensagem, contidos no Edital e em seu Termo de Referência, do Pregão Eletrônico
Internacional para Registro de Preço Nº 189/2021 da Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais, cujo objeto são os Fuzis Calibre 7,62x51mm e as Submetralhadoras Calibre
9x19mm e seus respectivos acessórios.

Sendo:

1º Esclarecimento ↓

Nossos equipamentos, de plataforma AR Armalite Rifle, possuem retém do ferrolho
somente do lado esquerdo e não são dotados de sistema bullpup.
Diante dessa característica, solicitamos a análise para o possível aceite de que o retém
possa ser, também, somente sinistro e o equipamento possa ser, também, de plataforma
AR.

2º Esclarecimento ↓
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A submetralhadora marca Armalite modelo AR19 possui cano com comprimento de 8,5” e
seu comprimento total com a coronha estendida é de 29”.
Diante dessas características, solicitamos a análise para o possível aceite, também, de
ambas as dimensões, desde que o 1º pedido de esclarecimento seja acatado.

O objetivo do supracitado é manter a isonomia no processo de compras, proporcionando
um maior número de participantes no certame e automaticamente maior gama de
equipamentos ofertados.

Certos de sua atenção aguardamos retorno diante das nossas considerações.

Muito obrigado!

Cordialmente,

Ronaldo Borin
Negócios Institucionais ☆ BASΞ ArmaLite 
Avenida Base Armalite nº 01 | Chácara São João
Itu - SP | CEP 13312-502

+55 11   4025.0102 | basearmalite.com.br | sacfirearms.com

+55 11 98913.4885 | ronaldo.borin@basearmalite.com.br

ITAR WARNING
The content or attachments to this email may contain defense technical data covered by the U.S. Munitions List and
International Traffic in Arms Regulations. US State Dept. authority for export of such technical data from US is
required. Re-export, re-transfer, or disclosure to unauthorized parties, including non-US Persons is prohibited.

NOTICE OF PRIVILEGE AND CONFIDENTIALITY
This message and its contents are confidential. If you received this message in error, do not use or rely upon it.
Instead, please inform the sender and then delete it. 
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