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OFÍCIO N° 15212014 - PREAP/DICOA 	 Brasília, 19 de março de 2015. 

Senhor Representan€, 

Venho por meio deste informar que esta Pregoeira recebeu, 

tempestivamente, o Pedido de ESCLARECIMENTO da empresa, o qual foi remetido ao 

CBMDF no dia 1810312015. A empresa solicitou esclarecimentos a respeito dos itens 04 e 

47 do Termo de Referência. Em virtude da natureza dos questionamentos, a 

documentação foi enviada ao Setor Técnico para pronunciamento. Sendo assim, informa 

o Setor Requisitante: 

Questionamento 01: O nosso fornecedor fornecia esta corda, mas parou de 

oferecer a corda quadriculada. Ele fornece somente a corda Branca com fios pretos, em 

outras palavras a disposição dos fios pretos é u pouco diferente, ou seja, a finalidade 

didática de diferenciação pode ser cumprida com esta corda branca de fios pretos, mas 

de fato tem um pequeno desvio em relação ao edital sem que haja desvio de finalidade. 

Isso impede nossa participação com essa corda? Ou é aceitável para o órgão comprador 

uma corda que atenda totalmente as especificações do edital para o item 4, mas sendo 

branca com fios pretos? 

Resposta do Setor Técnico: "A intenção do CBMDF é adquirir a corda de 

12,5 mm conforme especificação do item 04 do Edital do Pregão Eletrônico n° 0412015-

CBMDF, é que o material a ser adquirido seja uma corda com alta resistência quanto a 

sua carga de trabalho, bem como abrasão. Por isso é solicitado uma corda quadriculada 

em duas cores onde esta possua 32 feixes divididos em oito conjuntos de quatro feixes, 

sendo assim quatro conjuntos de cada uma das cores. 
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Portanto, o CBMDF não se recusaria a receber o material, caso este possua 

dois tipos de cores diferentes da tonalidade preto e branco", porém a característica do 

tipo de trancamento exigido, permite-se apenas que duas cores entrelaçadas com 32 

(trinta e dois feixes), formando 08 (oito) conjuntos de 04 (quatro) feixes formem um 

entrelaçamento quadriculado. 

Portanto, caso o fornecedor venha apresentar uma corda em que suas 

características de entrelaçamento,  e características técnicas não sejam correspondentes 

com o padrão do CBMDF, esta não será aceita. 

Questionamento 02: A bitola da corda para linha de vida do item 47 deve 

ter uma bitola máxima de 10.7 mm com tolerência de 0,1 mm para mais ou para menos? 

Resposta do Setor Técnico: Será admitido para o item em questão cordas 

dinâmicas com bitolas (diâmetros) compreendidos entre 10,5 mm à 11 mm. 

Dessa forma, diante da informação do Setor Requisitante/Técnico aos 

questionamentos apresentados pela empresa BRASIMPEX EQUIPAMENTOS 

ESPORTIVOS E SEGURANÇA LTDA-EPP, informo que NÃO HOUVE ALTERAÇÃO no 

Termo de Referência e a abertura do certame está MANTIDA para o dia 2510312015. 

Informo-vos que eventuais dúvidas poderão ser sanadas através dos 

telefones 3901-3481; 3901-3483 e 3901-8573 e pelo e-mail: cbmdf.licita©gmail.com . 

Atenciosamente, 

Karia eg &yr oAlvs—  Maj. QOBM/Comb. 
Pregoeira do CBMDF 

Mat. 1414789 
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