
RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Birigui, 31 de março de 2020.

Sirvo-me  do  presente  para  apresentar  reposta  ao  questionamento  efetuado  pela

empresa INBRATERRESTRE  INDÚSTRIA E  COMÉRCIO  DE  MATERIAIS  DE  SEGURANÇA

LTDA, em relação ao Edital do Pregão Presencial nº 32/2020, que objetiva o  “REGISTRO DE

PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA E CAPA PARA

COLETE  TÁTICO  DESTINADOS  À  POLÍCIA MUNICIPAL PELO  PERÍODO  DE  12

MESES - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA”, e após manifestação da Secretarai de

Segurança Pública Municipal, através do Ofício nº 054/2020 SSPM, temos a informar:

1) Como o órgão não nos diz  quais  os modelos a  serem fornecidos  podemos entender  que os

modelos serão unissex?

Resposta: Não serão unissex, para tanto deverão ser considerados que serão 117 coletes masculinos

e 13 femininos.

2) O Órgão solicita para o lote 02 uma quantidade de 98 coletes nos tamanhos P/M/G/GG porém

não nos informa quais as quantidades por tamanho. Tendo em vista que a divisão por tamanhos

pode interferir diretamente no preço final do lote, pedimos por gentileza a disponibilização da grade

dos tamanhos.

Resposta: Por  se  tratar  de  Registro  de  Preços,  a  aquisição  tão  somente  ocorrerá  havendo  a

necessidade  e  recursos  orçamentários,  não  sendo possível  informar  os  tamanhos  precisos  neste

momento.

3) O Órgão não nos fornece dimensional dos painéis balísticos, porém o mesmo se faz necessário

para que possamos ter uma referência para construção das capas externas bem como formalização

de valores, diante disto como sugestão enviamos o desenho abaixo para que seja adotado para a

construção dos painéis. Podemos considerar que será aceito o desenho como sugestão?

Resposta: Será aceito o padrão informado conforme disponibilizado, todavia o Item nº 01 será

excluído a pedido da requisitante neste certame, para melhor análise ao descritivo.



4) O Órgão não nos fornece qual o tecido da capa externa a ser utilizado, comumente no mercado

nacional é utilizado para as GCM's um tecido com a especificação de 67% Poliéster e 33% Algodão

com estrutura RIP STOP na cor azul marinho. Podemos considerar que será aceito um tecido 67%

Poliéster e 33% Algodão com estrutura RIP STOP na cor azul marinho para confecção das capas

externas?

Resposta: Item nº 01 foi excluído do presente processo. 

5) Solicitamos por gentileza que seja disponibilizada a identificação frontal (Brasão) e inscrição

dorsal bem como seus dimensionais e tolerâncias.

Resposta: Será disponibilizado à licitante vencedora previamente à confecção dos itens.

6) Solicitamos por gentileza que seja enviada imagens ou desenhos das capas externa para que

possamos  ter  uma  referência  para  sua  construção  da  mesma,  se  por  ventura  o  órgão  não

disponibilizar de tal informação podemos sugerir e entender que aceitará a construção abaixo para

que possamos seguir? 

“As capas deverão ser confeccionadas em formato de envelopes, para uso ostensivo, com seu 

fechamento em velcro combinando com os tecidos, onde serão introduzidos os painéis de proteção 



balística frontal e dorsal, respectivamente. As capas externas deverão possuir regulagem nas laterais

e nos ombros, através de tiras de 5 cm de largura confeccionadas no mesmo tecido.”

Resposta: Item nº 01 foi excluído do presente processo.

Considerando que a alteração solicitada pela Secretaria de Segurança Pública

Municipal afeta a formulação de propostas, ficando desde já alterada a data da abertura do

referido processo para o dia 15/04/2020 às 08:00 horas.

Informações  adicionais  pertinentes  ao  assunto  poderão  ser  obtidas  através  do

telefone (18)3643-6123, ou através do e-mail: enio.licitacao@birigui.sp.gov.br.

Atenciosamente,

Ênio N. Linares Garcia

Pregoeiro Oficial
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