
CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS P.E. Nº 71/2020 - DICOA/DEALF/CBMDF -
PROCESSO Nº 00053-00040530/2020-81
2 mensagens

New Plaything <suprimentos.np@gmail.com> 6 de outubro de 2020 09:15
Para: impugnacoescbmdf@gmail.com

Prezados, bom dia!

Solicitamos cordialmente que nos esclareça a dúvida abaixo do P.E. Nº 71/2020 - DICOA/DEALF/CBMDF -
PROCESSO Nº 00053-00040530/2020-81

Fala-se de  "..... com suporte para motor elétrico e com capacidade de operação com motor de popa de no
mínimo 25Hp...."
1 - Gostaríamos de saber se esse barco necessita ter apenas o suporte para motor ou o mesmo deverá ser
entregue com motor de popa.
2 - Outra coisa, no descritivo fala-se de barco semi chato, mas na foto ilustrativa mostra um barco de bico fino. Qual
devemos seguir?

BARCO DE ALUMÍNIO  = Barco semi chato, com comprimento mínimo de 5,80 m; com boca máxima de 1,35 m a
1,55 m; borda alta;fabricado com alumínio de liga naval;
espessura da chapa de no mínimo 1,2mm, soldado nas emendas e rebitado nas peças; com suporte para
motor elétrico e com capacidade de operação com motor de popa de no mínimo 25Hp; com alças para
amarração; dotado de estrado/piso em EVA; com 03 bancos; provido de série dos seguintes acessórios: suporte
para guarda-sol, remo, suporte de remo. Capacidade de carga total no intervalo de 500 a 600 Kg, para no mínimo
5 pessoas. Garan a mínima de fábrica de 06 meses. Os barcos deverão ser
entregues na cor VERMELHA, original de fábrica ou pintado na cor padrão do CBMDF (RAL 3000 ou similar).

Muito obrigada,

Atenciosamente,

Andreisa Rodrigues 

Vendas Corporativas

New Plaything Comércio e Serviços

Rua Arlindo Marchetti, 306 – Santa Maria,

São Caetano do Sul – SP – Brasil – 09560-410

Tel.: 11 2534-3468

Cel.: 11 98780-2747
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Para: New Plaything <suprimentos.np@gmail.com>

Senhor(a) representante,

acuso o recebimento do presente pedido de esclarecimento. As informações serão analisadas e o pronunciamento
técnico será remetido tão logo seja elaborado, conforme prazo legal.

Atenciosamente,

Cap. Salomão - Pregoeiro do CBMDF
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Grupamento de Busca e Salvamento

Subseção de Operações de Busca e Salvamento Aquá co

Memorando Nº 276/2020 - CBMDF/GBS/EXPE/AQUA Brasília-DF, 06 de outubro de 2020.

PARA: Senhor Cap. QOBM/Comb. Pregoeiro do CBMDF.

Assunto: esclarecimento rela vo ao PE 71/2020.

Em  atendimento  ao  solicitado  no  memorando  517  (48485086),  rela vo  aos
ques onamentos  levantados  pela  empresa  New  Plaything  Comércio  e  Serviços  no documento
(48485549), a Seção de Salvamento Aquá co do Grupamento de Busca e Salvamento esclarece que:

Quanto ao quesƟonamento 1: a licitação visa adquirir  apenas barcos de alumínio com
suporte para motor de popa de no mínimo 25HP, não incluindo os motores.

Quanto ao quesƟonamento 2: a figura mencionada é meramente ilustra va para remeter
o leitor do edital ao po de barco de que se trata o presente processo licitatório (barco de alumínio para
uso com motor de popa). Para fins de cumprimento do que é especificado, solicita-se que as empresas se
atentem  meramente  ao  texto  con do  nas  Especificações  Mínimas  Aceitáveis  con das  no  Edital
(48485648). Assim sendo, e respondendo à dúvida apontada, informo que o barco deve ser semi chato.

Atenciosamente,

RENATO DE FREITAS MENDES. TEN-CEL. QOBM/Comb.

Comandante do Grupamento de Busca e Salvamento

Documento assinado eletronicamente por RENATO DE FREITAS MENDES, Ten-Cel.
QOBM/Comb, matr. 1414786, Comandante do Grupamento de Busca e Salvamento, em
06/10/2020, às 16:32, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten cidade do documento pode ser conferida no site: h p://sei.df.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 48502685 código CRC= 06E9A61E.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO SCEN - TRECHO ENSEADA 1, LOTE 18 - Bairro Vila Planalto - CEP 70800-110 - DF

3901-3447

00053-00096572/2020-77 Doc. SEI/GDF 48502685
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