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Resposta ao pedido de esclarecimento apresentado pela npresa BLIIITEC TECNOLOGIA 

INDÚSTRII%ÇOMÊRCIO DE BLINDAGENS EIRELI ME. 

PREGÃO EI.rrRôNIco NU  2019.07.19.2 - PE/SRP 

O MUNICÍPIO DE HORIZONTE LANÇO 

SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA RE 

FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÓES P 

BALÍSTICAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS D 

MW 

	

	DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA, 

data de recebimento e abertura dos envelopes com doe 

preços designada para o dia 14 de agosto de 2019 às 14h00 

A empresa Blintcc Tecnologia Indústria C 

representada por Mariane Cristina, apresentou pedido 

seguintes situações: 

4 

- Quer ter conhecimento do valor estimado; 

2- Não foi mencionada a tabela de medidas; 

3- Não tem os desenhos dos bordados frontal e dorsal, o termo de referência,  

4- Solicita as imagens da capa tática; 

5- Os coletes femininos serão com bojo ou preferencia mente feminino; 

6- Quais os tecidos das capas externas e internas. 

CERTAME CUJO OBJETO É A 

ISTRO DE PREÇOS VISANDO 

RA AQUISIÇÃO DE PLACAS 

SEGURANÇA DE INTERESSE 

RÂNSITO E TRANSPORTE com 

entes de habilitação e proposta de 

in. 

mércio de Blindagens Eireli ME. 

e esclarecimento questionando as 

A equipe técnica da Secretaria de Segurança 

em resposta aos questionamentos trazidos à baila, info 

1. VALOR ESTIMADO 

A empresa pergunta qual o valor estimado 

expresso no item 13.2 do edital, não é obrigatório à apresen 

estimado no edital. Vejamos o citado item. 

Cidadania, Trânsito e Transporte, 

aram que: 

ta cada item do edital e conforme 

ção do orçamento referente ao valor 
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13. DISPOSIÇÕES FINAIS 

(...) 
13.2. Vale Ressaltar que, no pregão, a 
3.555/00 e no 5.450/05, não exigem a o 
ao valor estimado corno um anexo ao 
pregão, o orçamento estimado em planil 
não constitui um dos elementos obrigató 
obrigatoriamente no bojo do processo rei 
gestor, no caso informar, no ato con 
interessados e os meios para obtê-lo." 
Mm. Benjamin Zymler). 

Nesse sentido, o Tribunal de Contas da Uniã 

obrigatoriedade da informação do orçamento estimado, 

2080/2012 do Plenário, vejamos: 

I0.(...) há pacífica jurisprudência do TC 
3°, da Lei de no 10.520/2002, a Adminis 
edital o orçamento de referência que ela 
deve constar, obrigatoriamente, apenas 
referente á licitação. Nesse último 
convocatório a informação sobre os mci 
ter acesso ao documento. Dentre muitos 
de n°1.248/2009, 114/2007 e 1935/2006, 

Portanto, ao analisar os dispositivos acima ei 

orçamento estimado no pregão deve existir apenas nos a 

edital. Dessa forma, percebe-se que, não citar o orçame 

divulgação e a Secretaria de Segurança, Cidadania, 1 

divulgar. 

2. TABELAS DE MEDIDAS, BORDADOS, DES 
FEMININOS. 

Após análise dos questionamentos apresent 

Secretário de Segurança, Cidadania Trânsito e Transporte 

as adequações propostas pela empresa, determinando as 

detalhamentos das especificações e modelo que seguem: 

Lei n° 10.520/02 e os Decretos n° 
gatoriedade do orçamento referente 
dual. "Na licitação na modalidade 
s de quantitativos e preços unitários 
os do edital, devendo estar inserido 
tivo ao certame. Ficará a critério do 
atório, a sua disponibilidade aos 
córdão no 114/2007, Plenário, rei. 

TCU decide reiteradamente da não 

nforme expresso no Acórdão de n° 

no sentido de que, nos termos do art. 
ção não está obrigada a anexar ao 

rou na fase interna da licitação. Este 
s autos do processo administrativo 

deve constar do instrumento 
pelos quais o interessados poderão 

taros nessa linha, cite-se os Acórdão 
odos do Plenário. 

do, o TCIJ vem entendendo que o 

tos, mas não necessitará constar no 

to constituirá uma faculdade dessa 

ânsito e Transporte optou por não 

MIO DA CAPA E COLETES 

dos pela empresa em questão, o 

Sr. Daniel Xavier da Costa, acatou 

modificações necessárias conforme 



PREFEITURA 
MUNICIPAL, DE 
HolutoN'FE 

ESPECIFAÇÃO DO COLETE DE PROTEÇÃO BALISTÍCA NÍVEL III 

MODELO MASCULINO  

4 
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1 
1 

FRONTAL 
DORSAL 

MODELO FEMININO SEM BOJO 
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BORDADO 

A aplicação da logomarca e veicro para tarjeta a Guarda Municipal de Horizonte 

ou Departamento Municipal de Trânsito de Horizon (DEMUTRÁN) nas capas, vistas 

externa, dos coletes balísticos tipo ostensivos masculi os e femininos, deverá atender as 

seguintes características: 

• Logomarca da Guarda Municipal de Horizonte 'u do Departamento Municipal de 

trânsito de Horizonte (DEM1JTRAN) tipo distintivo, a.licada na parte superior frontal, na 

altura do peito, lado esquerdo, utilizando bordado na cor d logo abaixo relacionado, velero com 

fl 

	

	10 cm de comprimento na parte superior frontal, na altu do peito, lado direito, para fixar a 

tarjeta. 

ILUSTACÃO DE COMO O BORDADO DEVERÁ SER APLICADO 



MIJNICII'AL 1)1: 

1 knuzorvn.: 

•:tru. 

AGENTE DE 
TRANSITO 

GUARDA 
MUNICIPAL 

AGENTE DE 
TRÂNSITO 

ESPECIFICA ÃO 1)0 BORDADO DA LOGOMÀC.1 DORSAl. EM VEI1CR() 

A logomarca dorsal deverá ser bordada na posiç 

externa com acabamento de engomagem e costura periférica com 

velcro macho nas dimensões descritas, estando alinhada 

PRETA, com linhas que tenham alta resistência ao tempo, e qu 

seguintes medidas: 170mm x lOOmm,bordadoa pane para se 

nas mesmas proporções, fixada na capa externa, cerca de 85in 

"Anal l3lack" sempre na versão expandida e em caixa alta, 

proteção em plástico resistente (n.° 60) costurada diretament 

de sujeira, dando maior proteção e durabilidade á logomarca. 

i horizontal no mesmo tecido da capa 

nrcicla, centralizada, costurada sobre 

com boa apresentação visual na COR 

não se desfie com facilidade, tendo as 

fixado com velem fêmea na parte dorsal 

abaixo da cava. A fonte utilizada é tipo 

sobre as logomarcas deverá ter uma 

logomarca de modo a evitar acumulo 
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3. TECIDO CAPA EXTERNA E INTERNA 

A empresa, em seu pedido de esclarecimento, r quer as informações dos tecidos que 

serão utilizados para a confecção dos coletes, entretanto, no Termo de Referência é possível 

verificar tais questionamentos, vejamos: 

CAPA EXTERNA 

m alta resistência a furos e rasgos, 

- frontal com fechamento em botão, 

- bolsos frontais com fechamento em 

para tarjeta na parte traseira, porta 

- tamanho com velcro e suporte com 

amento em nylon, com revestimento 

leno expandido, compartimento para 

echamento em ziper, com coldre, na 

or Preta nas capas confeccionadas 

nas capas confeccionadas para os 

fl 

Capa confeccionada em NYLON R1PSTIP, 

com tramas cruzadas de forma vertical e horizontal, cold 

Fiel com suporte em velcro, porta carregadores para pistola 

velcro. Veicro para tarjeta e distintivo na parte frontal, 

objetos com fechamento em velcro na pane traseira, ajuste 

fechos tipo Tic-Tac na cintura, e nos ombros, fitas de a 

interno em tecido aerado acolchoado com espuma de polie 

acoplar placas de proteção na parte frontal e dorsal, com 

cor preta e ajuste lateral para os mais diversos tamanhos. 1 

para a Guarda Municipal de Horizonte, e na cor Caq 

Agentes de Trânsito do Município de Horizonte. 

Na parte Frontal lado esquerdo deverá ter 

Horizonte ou do Departamento Municipal de Trânsito ( 

bordado separado e costurado, bem como do lado oposto 

identificação, medindo aproximadamente 80mm X 15 m 

efetuada com linha resistente. 

CAPA INTERNA 

Is 

logotipo da Guarda Municipal de 

EMUTRAN), conforme solicitação, 

ssuir velcro para fixação de tarjeta de 

Toda costura da capa deverá ser 

Capa preta será revestida em tecido termostãtic 

superior da capa, de forma a possibilitar a colocação da pIa 

A capa deverá possuir abertura interna na parte frontal 

painéis balísticos possam ser removidos para limpeza da ca  

devendo possuir aberturas na parte 

a balística no espaço interno da capa, 

dorsal, de forma a permitir que os 

externa. 
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Portanto, no instrumento convocatório é possív 1 encontrar a composição do material 

que será utilizado para capa externa e interna, dos coletes. 

Ante todo o exposto, em relação ao Pedido de Esclarecimento, o Secretário de 

Segurança, Cidadania, Trânsito e Transporte opinou que a adequações sugeridas pela empresa, 

devem prosperar devendo o edital ser alterado conforme . s modificações detalhadas no parecer 

técnico. 

Ilorizonte/CE, 26 de agosto de 2019. 
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Pregoeira tio Município de II izonte/CE 


