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Número do Certame: 0002/2018

Descrição do Certame: SMFA/SUALOG-AQUISIÇÃO DE COLETES À PROVA DE BALAS.

ÁREA DO COMPRADOR - PREGÃO ELETRÔNICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - 18.715.383/0001-40

INCLUI RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS

INFORMAÇÕES DO CERTAME

INFORMAÇÕES DO QUESTIONAMENTO

1

Data do
Questionamento: 23/01/2018 às 09:52

Nome do
Questionador: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS

Descrição do
Questionamento:

PARTE 02 DE 02. 4º Ponto: Validade do RETEX No subitem 15.11 do edital, é informado que documento RAT/RETEX será considerado
prazo de validade de 365 dias após a sua emissão, conforme segue: 15.11. A critério da Administração poderão ser solicitados Relatório
de Avaliação Técnica ¿ RAT e o Relatório Técnico Experimental ¿ RETEX emitido pelo Exército Brasileiro, com o objetivo de verificar a
propriedade, a qualidade do produto, dentro dos parâmetros obrigatórios definidos em legislação pertinente. 15.11.1. Os relatórios devem
referir-se ao produto de MESMA MARCA cotada pelo licitante e estar dentro do prazo de validade. Para os relatórios sem prazo de
validade expressamente estipulado, será considerado o prazo de 365 dias, contados da sua emissão. Ocorre porém que este documento
é emitido pelo Exército Brasileiro na fase final de Homologação do produto junto a este Órgão, sendo que diversos coletes foram
homologados junto ao Exército Brasileiro em prazo anterior aos 365 dias informados, mas que continuam válidos até os dias atuais. Deste
modo, solicitamos que esta informação de validade de 365 dias seja retirada do edital, sendo mantida a informação de apresentação do
RAT e RETEX dentro da validade. ISTO POSTO, é a presente para requerer se digne essa Colenda Comissão de deferir o pedido
solicitado para resguardo do direito de participarmos do certame.

RESPOSTA DO QUESTIONAMENTO: 29/01/2018 14:16.709
4º ponto: aceita-se a solicitação da empresa conforme disposto na PORTARIA Exército Brasileiro Nº 501-EME, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2017.( RAT e
RETEX). Não havendo necessidade do prazo de 365 dias contados da sua emissão. ATENÇÃO: EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES, O EDITAL SERÁ
REPUBLICADO RESPEITANDO TODOS OS PRAZOS LEGAIS.

2 Data do
Questionamento: 23/01/2018 às 09:51

Nome do
Questionador: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS

Descrição do
Questionamento:

A empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS ¿ CBC, estabelecida em Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, na Avenida
Humberto de Campos, 3.220, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.494.031/0001-63, vem, mui respeitosamente, preocupada com a
satisfação das necessidades desta Administração apresentar as suas RAZÕES DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, pelos motivos
abaixo expostos: 1º Ponto: Prazo de entrega No subitem 21.1 do Edital, Vossas Senhorias informam que o prazo de entrega será de até
60 (sessenta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pela Contratada ou da autorização emitida pelo Exército
Brasileiro, o que ocorrer por último. Esclarecemos que o colete balísticos é um produto diferenciado para cada Órgão, pois cada cliente
possui sua própria especificação técnica, como área, peso, brasões, cores, gravações etc., e por esse motivo não existe possibilidade das
empresas manterem estoque. Além das características diferenciadas para cada Instituição, a matéria-prima utilizada na confecção dos
painéis balísticos é importada, o que demanda maior prazo para produção e entrega, uma vez que dependeremos de licenças de
importação e do tempo de transporte marítimo necessário. Outro ponto que implica no prazo de entrega, conforme já informado no edital,
é que o objeto da licitação trata-se de produto controlado de acordo com o Decreto 3.665/2000 e a entrega depende de autorização de
aquisição emitida pelo Exército Brasileiro, por meio da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, que deverá ser solicitada pelo
cliente. Diante do exposto, solicitamos a Vossas Senhorias a alteração do prazo da entrega dos coletes para até 120 (cento e vinte) dias,
contados da data do recebimento do empenho, contrato e autorização do Exército, devendo prevalecer à contagem do prazo de entrega a
partir da data do último documento recebido pela empresa. 2º Ponto: Amostras No subitem 15.1 do edital é informado que o licitante
arrematante deverá apresentar amostra de uma unidade de cada item no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme segue: 15.1. O
LICITANTE ARREMATANTE DO LOTE DEVERÁ APRESENTAR 01 (UMA) UNIDADE/AMOSTRA DE CADA ITEM QUE COMPÕE O
LOTE, NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A CONVOCAÇÃO DO PREGOEIRO. Conforme já esclarecido o colete
balístico é um produto diferenciado para cada Órgão, pois cada cliente possui sua própria especificação técnica, como área, peso,
brasões, cores, gravações etc., e por esse motivo não existe possibilidade das empresas manterem estoque. Outro ponto que implica na
apresentação da amostra é que o objeto da licitação trata-se de produto controlado de acordo com o Decreto 3.665/2000 e a entrega
depende de autorização de aquisição emitida pelo Exército Brasileiro, inclusive para envio de amostra. Diante dessa situação, pedimos à
Vossas Senhorias a confirmação de que é desejada a apresentação de amostra, bem como que o prazo de entrega desta amostra seja de
até 10 (dez) dias úteis após solicitação. 3º Ponto: Tolerâncias Não localizamos no edital ou nas especificações, qual a tolerância admitida
para os dimensionais dos painéis balísticos e das capas externas. Ocorre que devido os processos produtivos poderá existir uma
pequena variação dimensional, que não irá interferir no desempenho ou características do coletes balístico, mas que deve ser
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considerado. Diante desta situação, solicitamos a Vossas Senhorias que seja possibilitada tolerância de +-10% nos dimensionais das
capas externas e dos painéis balísticos . PARTE 01 DE 02

RESPOSTA DO QUESTIONAMENTO: 29/01/2018 14:14.404
RESPOSTAS DA GMBH: No 1º ponto, solicitamos que seja mantido o prazo de entrega de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data do
recebimento do empenho, contrato ou autorização do Exército, devendo prevalecer à contagem do prazo de entrega a partir da data do último documento
recebido pela empresa. Em caso de prorrogação do prazo de entrega, este poderá ser feito uma única vez, por prazo não superior a 30 (trinta) dias
corridos. Deverá ser feito por escrito, justificadamente, antes de seu vencimento, comprovando que não houve culpa do fornecedor no descumprimento do
prazo contratual. 2º ponto: A empresa arrematante do pregão deverá apresentar uma amostra de cada item, no prazo máximo de 10 dias corridos,
podendo, mediante justificativa, prorrogar por igual período uma única vez. 3º ponto: aceita-se a possibilidade de variação de 10% nas dimensões das
capas externas e coletes balísticos. ATENÇÃO: EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES, O EDITAL SERÁ REPUBLICADO RESPEITANDO TODOS OS PRAZOS
LEGAIS.


