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CORPO DEB.Q8J ILJTM DO CSTRJTO FEDERAL 
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DRIADEMAT VIÇOS ____ 

MEMO ANPO n°.QQ6201 	.DEALF/DIMAT 	Brasllia-DF, 14 de abril de 2015. 
REF. OCQI!1  OO*23i2O1& 
(PE n°01/2015 -RPpam..etuaI aquisição de capacetes de combate a incêndio, 
salv imento/emergêncis pré hoepftalar e lanternas para uso acoplado para o CBMDF) 

Pan : Senhor Cel QOBM1Comb. - Diretor da DICOA. 

Em reposta ao Memorando N° 977/2015/PREAPIDICOA, do dia 19 de março 

de 315,reiatiyo ao Pedido de Esclarecimento da Empresa DRÂGER SAFETY DO 

BR. SIL EÕUIf'AMENTO6 PE SEGURANÇA LTDA ao Pregão Eletrõnico 0112015, 

Proc asso n° 053.00.O23/201, para para eventual aquisição de capacetes de 

com )ate a incêndio, s.P'amerIto/emergência pré hospitalar e lanternas para uso 

aco lado nos capacetes para o CBMDF. Nos questionamentos interpostos pela 

que tionante DRÂGER, argumenta-se que: 

A especificação interposta no Termo de Referência anexo ao Edital do Pregão 

Eleti Snico, no 0112015-DICOA/DEALF/CBMDF diz que: 

CAPACETE PARA CONMTE A INCÊ NDIO, que ofereça proteção integral do 

crãni e da face contra choquàs mecânicos, chamas, eletricidade e calor Mianteo 

que ossua casco externo e interno, viseira externa e interna, proteção de nuca e 

a~a 1~0 conforme a especificação mini,ma a seguir e em acordo com as Normas 

Eurc ENI7I:22, ENf4458:2004 e éias EN443:2008 e EN166:2001, ENI79:2002, 	00 

Aprc iação E2 de eletricidade. 

1-A solicitante alega que todas as Normas exigidas estão presentes na Norma 

EN 4458.: 

Em resposta ao pleito da questionante, esta SEPEC orienta NEGAR 

total: tente a sugestão, pois qualquõr alteração em se manter somente a NORMA EN 

144C8, diminuiria a qualidade do mateilal e. poderia colocar em risco a integridade 

dos bonteiros militares ao utilizar os capacetes, pois tal reedição tiraria a 

obriç 9toriedade ds fabricantes cumprirem as determinações das EN 166, EN 170 e 

ENI '1, onde a EN 166 certifica que as lentes exigidas impossibilita o transpasse de 
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ENI7O:2Ó02,.. refere-Sea capacidade pro~ das viseiras a raios liv; 

EN 171 2002, refere-se a capacidade de proteção das viseiras a incidência de 

térmica, e 

EN 14458 1  refere-se que o capacete é próprio para atividades de bombeiro, 

Assim, demonstra-se que a sohcitante é totalmente leiga ao assunto referente 

as mas exigidas 

Dessa forma, esta SEPEC opina pøla manutenção  da especIficação 

Em Outro t,c.,  a especificação interposta no Termo de Referência anexo ao 

do Pregão Eletrônico no 0112015-DICOAIDEALF/CBMDF diz que 

Os acessórios devem compreender tira de fixação, e sistema de adaptadores 

uso da máscara de proteção respiratória. A tira de flxaço  deve ser 

csonada em couro antialérgico, do tipo jugular, com fixação por meio de botões 

de p issão no casco, ajustável por meio de engate rápido ou Veicron, de modo que 

no npeça o uso normal da fala ou a retirada Involuntária do capacete durante seu 

USO. Sistema para fixação da ffidaptad~ montados em peças faciais de 

.equi mentos de proteção respiratóna, para uso conjugado, quando necessário.  

2- A solicitante sugere que o texto seja alterado para 

Os acessórios devem compreender tira de fixação, e sistema de adaptadores 

uso da máscara de proteção respiratôna A tira de fixação deve ser 

xionada em couro antialérgico ou $intético do tipo jugular, com fixação por 

de botões de pressão no casco, ajustável por meio de engate rápido ou 

de modo que não Impeça o uso normal da fala ou a retirada involuntária do 

ate durante seu uso Sistema para fixação de adaptadores montados em peças 
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