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Eunápolis

Licitações

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE008/2022
Venho por meio deste sanar algumas dúvidas quanto ao pregão nº 008/2022, processo nº
048/2022.
1) A Portaria n° 18-D Log, de 19 Dez 2006 diz que:
CAPÍTULO III DA AVALIAÇÃO TÉCNICA
Art. 8° Os fabricantes de coletes à prova de balas deverão submeter os novos coletes à
avaliação técnica no Centro de Avaliações do Exército (CAEx), baseando-se na Norma “NIJ”
Standard (Fl 3 de 9 das Normas Reguladoras da Avaliação Técnica, Fabricação, Aquisição,
Importação e Destruição de Coletes à Prova de Balas) 0101.04, do Instituto Nacional de Justiça
dos Estados Unidos da América, devendo neste caso, serem executados todos os
testes previstos naquela Norma.
§1º Caso o fabricante deseje, poderá solicitar a avaliação técnica baseando-se na Norma “NIJ”
Standard 0101.03, do mesmo Instituto.
§2º A partir de doze meses da publicação desta Portaria apenas a Norma “NIJ” Standard
0101.04 será utilizada para avaliação técnica de coletes à prova de balas.
Assim, considerando que esta foi publicada em 19 DE DEZEMBRO DE 2006, podemos fazer a
utilização dos produtos submetidos à Norma NIJ 0101.04?
Reposta: SIM
2) Tendo em vista que o desenho do conjunto geral disponibilizado no edital não é o mesmo das
dimensões apresentadas, qual devo considerar?
a) RESPOSTA: Conjunto geral do colete (A)
CAPA EXTERNA:
As capas serão confeccionadas na COR PRETA
Em tecido terbrim com 33% de algodão e 67% de poliéster na forma de envelopes, onde serão
acondicionados os painéis balísticos, com suas respectivas capas internas, devendo conter
regulagens de altura realizadas por velcros de alta aderência posicionadas na altura dos ombros
dos usuários, bem como regulagens laterais para permitir um melhor ajuste ao tórax do usuário,
também realizadas por velcros de alta aderência.
No lado externo da capa frontal do lado esquerdo na altura do peito deverá conter o brasão da
guarda civil municipal de Eunápolis - BA bordado e do lado direito na altura do peito deverá
conter velcro para identificação em tarjeta. O tecido e o velcro devem ser na cor preta. Na parte
dorsal deverá ser bordado o texto “GUARDA CIVIL”, escrito na fonte Arial, na cor branca. Deverá
ser fornecida uma capa para cada colete. As capas deverão corresponder aos tamanhos dos
coletes fornecidos.
b) 2.1) Sendo a resposta do item anterior a letra A e considerando que não há dimensional e
área apresentada para este desenho, sugiro estas dimensões, pois é o que mais se assemelha
ao solicitado:
Resposta: Sim. Correto.
3) Além disso, é possível considerar a tolerância de 10% (+/- 200g) no peso final do produto
apresentado pelo item 3.2, alínea B, já que os dimensionais possuem margem de 5mm?
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
Resposta: Sim. Correto.
4) Quanto a capa externa:
RESPOSTA CAPA EXTERNA:
As capas serão confeccionadas na COR PRETA
Em tecido terbrim com 33% de algodão e 67% de poliéster na forma de envelopes, onde serão
acondicionados os painéis balísticos, com suas respectivas capas internas, devendo conter
regulagens de altura realizadas por velcros de alta aderência posicionadas na altura dos ombros
dos usuários, bem como regulagens laterais para permitir um melhor ajuste ao tórax do usuário,
também realizadas por velcros de alta aderência.
No lado externo da capa frontal do lado esquerdo na altura do peito deverá conter o brasão da
guarda civil municipal de Eunápolis - BA bordado e do lado direito na altura do peito deverá
conter velcro para identificação em tarjeta. O tecido e o velcro devem ser na cor preta. Na parte
dorsal deverá ser bordado o texto “GUARDA CIVIL”, escrito na fonte Arial, na cor branca. Deverá
ser fornecida uma capa para cada colete. As capas deverão corresponder aos tamanhos dos
coletes fornecidos.
a) Qual será o tecido da capa externa?
RESPOSTA: A capa externa será confeccionada em tecido terbrim com 33% de algodão e 67%
de poliéster na forma de envelopes, onde serão acondicionados os painéis balísticos, com suas
respectivas capas internas, devendo conter regulagens de altura realizadas por velcros de alta
aderência posicionadas na altura dos ombros dos usuários, bem como regulagens laterais para
permitir um melhor ajuste ao tórax do usuário, também realizadas por velcros de alta aderência.
b) Cor?
RESPOSTA: As capas serão confeccionadas na COR PRETA
c) Terá bordado frontal e dorsal?
RESPOSTA: No lado externo da capa frontal do lado esquerdo na altura do peito deverá conter
o brasão da guarda civil municipal de Eunápolis - BA bordado e do lado direito na altura do peito
deverá conter velcro para identificação em tarjeta. O tecido e o velcro devem ser na cor preta.
Na parte dorsal deverá ser bordado o texto “GUARDA CIVIL”, escrito na fonte Arial, na cor
branca. Deverá ser fornecida uma capa para cada colete. As capas deverão corresponder aos
tamanhos dos coletes fornecidos.
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RETIFICAÇÃO AO EDITAL DO PE009/2022

ONDE SE LÊ:
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
(....)
8 - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DO PRODUTO
8.1 A empresa deverá entregar o produto por meio de caminhão refrigerado em temperatura adequada com
os peixes e deverá estar no pátio da Prefeitura Municipal de Eunápolis no dia 14/04/2022 até as 17h00min,
sendo que os mesmos deverão manter-se armazenados até sexta-feira (15/04/2022) às 08h00min quando
começará a distribuição.
ANEXO II - MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA (COM PREÇOS MÉDIOS)
ITEM

DESCRIÇÃO

QUAT.

01

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 15000
FORNECIMENTO DE PEIXES TIPO
CORVINA/TILÁPIA
INTEIRA
CONGELADA,
DESTINADA
A
DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
ÁS
PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO
DE EUNÁPOLIS NA SEMANA SANTA.
TOTAL GERAL

MEDIDA

MARCA

KG

VALOR
UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL
R$

R$

LEIAM –SE
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
(....)
8 - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DO PRODUTO
8.1 A empresa deverá entregar o produto por meio de caminhão refrigerado em temperatura adequada com
os peixes e deverá estar no pátio da Prefeitura Municipal de Eunápolis no dia 12/04/2022 até as 17h00min,
sendo que os mesmos deverão manter-se armazenados até quarta-feira (13/04/2022) às 08h00min quando
começará a distribuição.
ANEXO II - MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA (COM PREÇOS MÉDIOS)
ITEM

DESCRIÇÃO

QUAT.

01

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 15000
FORNECIMENTO DE PEIXES TIPO
CORVINA/TILÁPIA
INTEIRA
CONGELADA,
DESTINADA
A
DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
ÁS
PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO
DE EUNÁPOLIS NA SEMANA SANTA.
(COM VARIAÇÃO ENTRE 800G E 1KG)
TOTAL GERAL

MEDIDA
KG

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
R$
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VALOR
TOTAL
R$

R$

