
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Contratações e Aquisições

Seção de Licitações

Memorando SEI-GDF Nº 368/2019 - CBMDF/DICOA/SELIC Brasília-DF, 09 de setembro de 2019

Interessada: PODON.

Referência: Aquisição de capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção Individual (EPI)
des nado aos pilotos, médicos e enfermeiros do Grupamento de Aviação Operacional do Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal

Assunto: Juntada de documentos e procedimentos correlatos.

 

Ao Chefe da Subseção de Apoio à Licitação:

 

Em razão da abertura de processo administra vo com vistas a realização de certame
licitatório, conforme Memorando SEI-GDF Nº 365/2019 - CBMDF/DICOA/SELIC (28021680), do
processo relacionado, determino que:

1. ACOSTE ao processo cópia doMemorando SEI-GDF Nº 1765/2019 -
 CBMDF/DIMAT/SEPEC ( 26737690), do Termo de Referência nº 392/2019 - DIMAT ( 27723061) , da
Informação SEI-GDF - CBMDF/DIMAT/SEPEC (25821120), com balizamento de preços; e

2. ADOTE os procedimentos per nentes à SSAPL com vistas a con nuidade da
formalização do certame licitatório.

 

 

CHEFE DA SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Documento assinado eletronicamente por DANIELA RODRIGUES FERREIRA, Ten-Cel.
QOBM/Comb, matr. 1400095, Chefe da Seção de Licitações, em 09/09/2019, às 19:12,
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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 28022922 código CRC= C9095578.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Materiais e Serviços

Seção de Elaboração de Projetos Básicos e Pedidos de Compras

Memorando SEI-GDF Nº 1765/2019 - CBMDF/DIMAT/SEPEC Brasília-DF, 15 de agosto de 2019

 

O DIRETOR DE MATERIAIS E SERVIÇOS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 26,
inciso I, do Decreto Federal n° 7.163, de 29 abr. 2010, que regulamenta o art. 10-B, inciso I, da Lei n°
8.255, de 20 nov. 1991, que dispõe sobre a organização básica do CBMDF; em conformidade com a
Instrução Norma�va nº 01/2012 republicada no BG n° 97, de 26 maio 2014; considerando o PBMDF -
Pedido de Aquisição de Materiais - PAM SEI-GDF n.º 5/2019 - CBMDF/GAVOP/1° ESAV (22834868) e o
Termo de Referência n.º 343/2019 - DIMAT (25818541), os quais citam a jus�fica�va da necessidade da
aquisição, definem os quan�ta�vos e objetos de forma precisa, suficiente e clara e trazem os demais
elementos técnicos necessários a contratação, RESOLVE:

 

01. Aprovar o Termo de Referência n.º 343/2019 - DIMAT (25818541);

02. Informar que a contratação pretendida tem as seguintes caracterís�cas:

 

a) Objeto: Aquisição de capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção Individual (EPI)
des�nado aos pilotos, médicos e enfermeiros do Grupamento de Aviação Operacional do Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal;

b) Quan�dade(s): 58 (cinquenta e oito);

c) OBMs a serem beneficiadas: GAVOP;

d) Valor total es�mado: R$ 1.548.600,00 (um milhão, quinhentos e quarenta e oito mil e seiscentos reais) 
, de acordo com a Informação de protocolo nº 25816425;

e) Código PARF que acolherá a despesa: código I-31 (Aquisição de viaturas), de acordo com o Despacho
de protocolo nº 26364473;

f) Natureza da aquisição: Inves�mento.

 

03. Remeter a documentação em anexo ao demandante da aquisição, para ra�ficação, e ao Sr. Chefe de
Departamento de Administração Logís�ca e Financeira (DEALF), para apreciação e despacho.

 

 

EDIMAR Hermógenes de Moura - Ten-Cel. QOBM/Comb.
Matr. 1399988

Diretor de Materiais e Serviços
 

 

DE ACORDO DO DEMANDANTE:
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Confirmo que as informações constantes no presente processo, que trata da  aquisição de
capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção Individual (EPI) des�nado aos
pilotos, médicos e enfermeiros do Grupamento de Aviação Operacional do Corpo de Bombeiros Militar
do Distrito Federal, estão de acordo com as solicitações e necessidades deste setor demandante.

 

 

João Antônio MENEGASSI Neto - Ten-Cel QOBM/Comb.

Matr.  1400097

Comandante do Grupamento de Aviação Operacional

 

 

DESPACHO DO CHEFE DO DEALF:

 

O Chefe do Departamento de Administração Logís�ca e Financeira do CBMDF, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 3°, inciso V, do Regimento Interno do DEALF, publicado no BG nº 77, de
25 abr. 2011, resolve:

 

1. Aprovar a presente intenção de aquisição;

2. Remeter a presente documentação ao Diretor de Contratações e Aquisições para a execução das ações
necessárias, visando a materialização da demanda;

3. Orientar àquela autoridade que, para a aquisição em lide, adote os procedimentos previstos na Lei
8.666/93, Lei 10.520/02 e demais norma�vos rela�vos às aquisições públicas.

 

 

Edwin Aldrin FRANCO de Oliveira - Cel. QOBM/Comb.
Matr. 1399919

Chefe do Departamento de Administração Logís�ca e Financeira

 

Documento assinado eletronicamente por JOAO ANTONIO MENEGASSI NETO, Ten-Cel.
QOBM/Comb, matr. 1400097, Comandante do Grupamento de Aviação Operacional, em
16/08/2019, às 10:53, 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.

Documento assinado eletronicamente por EDIMAR HERMÓGENES DE MOURA, Ten-Cel.
QOBM/Comb, matr. 1399988, Diretor(a) de Materiais e Serviços, em 16/08/2019, às 14:49,
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.

Documento assinado eletronicamente por EDWIN ALDRIN FRANCO DE OLIVEIRA, Cel.
QOBM/Comb, matr. 1399919, Chefe do Departamento de Administração, Logís�ca e
Financeira., em 16/08/2019, às 14:54, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 26737690 código CRC= ADFCF5CF.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SAM, Bloco D, Lote E, - Bairro Asa Norte - CEP 70620-040 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Seção de Elaboração de Projetos Básicos e Pedidos de Compras

Termo de Referência SEI-GDF - CBMDF/DIMAT/SEPEC  

 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 392/2019 - DIMAT   

AQUISIÇÃO DE CAPACETES DE VOO

 

1. OBJETO

1.1. Aquisição de capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção Individual (EPI)
des�nado aos pilotos, médicos e enfermeiros do Grupamento de Aviação Operacional do Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal, conforme especificações, quan�ta�vos e condições estabelecidos
neste Termo de Referência.

 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. O Grupamento de Operações Aéreas – GAVOP, é a unidade operacional do CBMDF
responsável pela execução das a�vidades especializadas de aviação operacional, nos termos do art. 33, inciso
I, do Decreto Distrital nº  31.817/2010, realizando assim,  operações com emprego de helicópteros e aviões,
envolvendo buscas, salvamentos, reconhecimento de área, transporte de enfermos, levantamento
estratégico, combate a incêndios florestais e urbanos, dentre uma série de outras a�vidades ligadas a Defesa
Civil, per�nentes ao Corpo de Bombeiros Militar do DF. Diversos fatores adversos afetam a a�vidade aérea e
seus efeitos devem ser minimizados de forma a se evitar o prejuízo �sico decorrente do exercício da
a�vidade profissional, lastreando a necessidade de adoção de medidas preven�vas como forma de se
permi�r o exercício pleno e seguro da a�vidade.

2.2. Atendendo aos Obje�vo 1 e Obje�vo 6 do Plano Estratégico 2017-2024 do CBMDF, que visa
atender as ocorrências nos padrões internacionais e garan�r a infraestrutura apropriada às a�vidades
operacionais e administra�vas, nas quais, o CBMDF por meio do referido obje�vo, visa prover os recursos
materiais que permitam o bom desempenho do GAVOP em suas a�vidades. Nesta esteira pauta-se a
necessidade da aquisição de capacete de voo, que irá garan�r a modernização e melhoria da infraestrutura
nas a�vidades desempenhadas pelo GAVOP.

2.3. Tomando como base ensaios, publicações e legislação, a jus�fica�va do uso dos equipamentos
de proteção individual - EPI por parte do efe�vo do GAVOP, especificamente quanto ao capacete de voo,
fornece proteção contra o ruído de motores, a incidência solar, o possível impacto de objetos ou aves com a
cabeça dos membros da tripulação, o impacto de objetos soltos lançados ao olho, além da possibilidade de
incêndio em acidentes ou incidentes aéreos. Tais riscos são fatores latentes na a�vidade aérea sendo que a
u�lização do EPI se faz absolutamente necessária para uma operação segura e eficiente.

2.4. Concomitantemente à proteção contra tais riscos deverão ser verificados os seguintes
aspectos:

a. A eficácia da proteção;
b. A segurança de que o EPI não criará um perigo;
c. A certeza de que o EPI é compatível com a tarefa a ser realizada;
d. O conforto e a duração máxima de uso.

2.5. A aquisição do capacete de voo permi�rá ao profissional uma melhor condição para o
desempenho das suas a�vidades. Além de aumentar a segurança da operação permite melhorar a percepção
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do que está ocorrendo durante a execução das missões, deixando-o mais atento aos fatores que possam
interromper a cadeia de eventos que contribuem ou conduzem ao acidente ou incidente aeronáu�co.

2.6. Uma conhecida expressão u�lizada no segmento da segurança operacional afeta à aviação
encerra que: “se achas cara a prevenção, experimente um acidente”. A expressão pode soar catastrófica,
porém, é real: um acidente ou incidente são oriundos dos mais variados fatores, entre eles os ambientais,
que podem influenciar no desencadeamento de eventos que conduzam a situações irreversíveis.

2.7. Em ar�go publicado em janeiro de 2011 no sí�o especializado em aviação de segurança
pública "piloto policial", consta registro de acidente ocorrido com a Polícia Militar do Estado de São Paulo em
que o órgão inves�gador brasileiro, Centro de Inves�gação e Prevenção de Acidentes Aeronáu�cos  (CENIPA),
recomendou que a PMESP u�lizasse capacetes de voo em suas missões, dado o risco que envolvia a
operação e considerando que todos os membros da tripulação sofreram lesões na cabeça em função do
impacto com a cabine. No mesmo ar�go é citado ainda segurança proporcionada pelo capacete nos casos de
colisões com pássaros. Uma eventual colisão com uma ave com peso de 500g, a depender da velocidade da
aeronave, o impacto pode ser equivalente a uma carga de 2 toneladas. Dados disponíveis para consulta em
h�p://www.pilotopolicial.com.br/recomendacao-de-seguranca-sobre-uso-de-capacete-de-voo.

2.8. No relatório de inves�gação ocorrida no Canadá no ano de 2012, consta que um helicóptero
modelo Bell 212 engajado em operação de combate a incêndios acidentou-se caindo em um rio quando se
aproximava para captação de água com helibalde. Os inves�gadores iden�ficaram que o piloto sofreu lesões
fatais na cabeça e que não u�lizava capacete naquele voo.

2.9. Neste mesmo relatório o órgão inves�gador canadense (Transporta on Safety Board - TSB)
menciona outro estudo empreendido ainda em 1988 pelo Na�onal Transporta on Safety Board - NTSB,
departamento responsável pela inves�gação de acidentes nos Estados Unidos, que recomendou aos
operadores de helicópteros des�nados ao atendimento pré-hospitalar que u�lizassem capacetes.

2.10. As informações mencionadas estão disponíveis em
h�p://www.pilotopolicial.com.br/capacetes-de-voo-para-pilotos-de-helicoptero/ e em
h�p://www.tsb.gc.ca/eng/rapports-reports/aviaon/2011/a11w0070/a11w0070.asp.

2.11. Como boa parte dos voos realizados pelo GAVOP são conduzidos com as portas da aeronave
abertas, em especial durante as fases de aproximação e decolagem nos resgates (caso dos helicópteros), ou
nos voos de lançamento de água em incêndios (caso dos aviões e helicópteros), a aeronave está em altura
que a deixa mais próxima de aves, o risco de colisão com pássaros é potencializado. Quedas, colisões ou
mesmo pousos de emergências, colocam em risco a integridade �sica dos profissionais que realizam essas
operações, uma vez que pilotos e tripulantes atuam por muitas vezes em condições extremas para a
execução da missão fim do Corpo de Bombeiros, fazendo-se necessário o uso deste EPI por todos os
tripulantes das aeronaves, levando-se em conta ser um equipamento que visa minimizar os riscos existentes,
proporcionando maior segurança ao Bombeiro Militar empregado no serviço aéreo.

2.12. Tendo em vista que a tendência pela demanda de atendimentos com aeronaves é crescente
no país como um todo e também no Distrito Federal uma vez que o aumento da densidade populacional e o
consequente aumento da frota de veículos em tráfego implica no maior fluxo nas vias do Distrito Federal e
Entorno, acarretando maior necessidade de emprego das aeronave com o obje�vo de reduzir o tempo de
deslocamento até o hospital que atenderá as ví�mas que necessitem de qualquer atendimento de urgência.

2.13. Essa maior demanda ocasiona um aumento dos atendimentos e das horas voadas implicando
em uma maior exposição ao risco, requerendo aumento na preocupação do CBMDF com a manutenção dos
riscos em patamares aceitáveis.

2.14. É importante ressaltar que a Portaria n.º 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do
Trabalho cita a Norma Regulamentadora de Equipamentos de Proteção Individual:

NR 6 – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI
6.1 Para os fins de aplicação desta Norma Regulamentadora - NR, considera-se
Equipamento de Proteção Individual - EPI, todo disposi�vo ou produto, de uso
individual u lizado pelo trabalhador, des�nado à proteção de riscos susce�veis de
ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.

6.1.1 Entende-se como Equipamento Conjugado de Proteção Individual, todo
aquele composto por vários disposi�vos, que o fabricante tenha associado contra
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um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam susce�veis de
ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.

2.15. A Portaria SIT n.º 313, de 23 de março de 2012 do Ministério do Trabalho também assevera
por meio da Norma Regulamentadora nº 35 que:

NR-35 TRABALHO EM ALTURA
35.1. Obje�vo e Campo de Aplicação

35.1.1 Esta Norma estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para
o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de
forma a garan�r a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou
indiretamente com esta a�vidade.
35.1.2 Considera-se trabalho em altura toda a�vidade executada acima de 2,00 m
(dois metros) do nível inferior, onde haja risco de queda.
35.1.3 Esta norma se complementa com as normas técnicas oficiais estabelecidas
pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão dessas, com as normas
internacionais aplicáveis.

 

2.16. Ademais, a aquisição anterior de capacetes foi realizada em 2003, sendo que quase a
totalidade dos equipamentos encontra-se fora de uso, tendo-se tornado obsoletos devido à evolução
tecnológica e deixando de prover a segurança adequada e desejada.

2.17. É importante ressaltar que não foi u�lizada norma Nacional AER161p, por se tratar de norma
da década de 1960, não sendo mais adotada pela Força Aérea Brasileira.

2.18. Diante do exposto, faz-se necessária uma nova aquisição de capacetes de forma a aumentar a
segurança dos profissionais que atuam nas aeronaves do CBMDF, garan�ndo que as missões sejam
executadas de forma segura e eficiente.

2.19. As necessidades inicialmente observadas estão apresentadas na tabela a seguir:

PILOTOS MÉDICOS / ENFERMEIROS TOTAL

44 14 58

 

2.20. Cabe ressaltar que as demandas apresentadas são meras es�ma�vas haja vista a formação de
novos pilotos e de novos médicos/enfermeiros pelo CBMDF por meio do Curso de Habilitação de Oficiais.

 

3. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

3.1. A licitante previamente classificada em primeiro lugar, deverá encaminhar juntamente com
sua proposta atualizada, os documentos técnicos do produto ofertado (cer�ficados, laudos ou relatórios de
ensaio) comprovando que o capacete foi testado.

3.2. Os documentos apresentados em idioma estrangeiro deverão ser auten�cados e traduzidos
para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado, conforme dispõe o art. 224 do Código Civil
Brasileiro, excetuam-se apenas as expressões estritamente técnicas que não possuam tradução compa�vel
no vernáculo.

3.3.  A documentação técnica será reconhecida pelo CBMDF apenas nos casos em que,
explicitamente, fizer menção ao atendimento às normas exigidas.

3.4. Não será aceita documentação técnica emi�da por organismo cer�ficador e laboratório de
testes cuja acreditação es�ver suspensa.

 

4. JUSTIFICATIVA DO OBJETO SER BEM COMUM
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4.1. É possível observar, diante das especificações con�das no item 6 deste Termo de Referência
que o objeto almejado possui padrões de desempenho e qualidade obje�vamente definidos, mediante
especificações usuais adotadas no mercado, de forma a permi�r aos potenciais fornecedores do ramo de
a�vidade compa�vel com o objeto da licitação condições de ofertarem suas propostas.

 

5. JUSTIFICATIVA DA NÃO ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

 

5.1. De acordo com o art. 15, inc. II, da Lei nº 8.666/1993, as compras sempre que possível
deverão ser processadas através de Sistema de Registro de Preços, sendo regulamentado no âmbito do
Distrito Federal pelo Decreto distrital nº 39.103/2018.

5.2. De acordo com o art. 3º do Decreto Distrital nº 39.103/2018:

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes
hipóteses:
- quando, pelas caracterís�cas do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações frequentes;

- quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas
ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de
tarefa;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para
atendimento a mais de um órgão ou en�dade, ou a programas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o
quan�ta�vo a ser demandado pela Administração.

5.3. O presente processo de aquisição não se enquadra nos pré-requisitos acima citados por se
tratar de aquisição com ENTREGA INTEGRAL (TODO QUANTITATIVO DE UMA SÓ VEZ) em QUANTIDADE
PREVIAMENTE DEFINIDA neste Termo de Referência, afastando a aplicação do Sistema de Registro de
Preços na forma do art. 3º, incs. I, II e IV, do Decreto distrital nº 39.103/2018, uma vez que não haverá
necessidade de contratações frequentes ou entregas parceladas não definidas e, ainda, por ser possível
definir previamente o quan�ta�vo a ser demandado por esta Administração. Por outro lado, a presente
aquisição não se enquadra, igualmente no inc. III do art. 3º, do Decreto distrital nº 39.103/2018. Não há que
se falar em atendimento de demandas de outros órgãos da Administração do DF visto que cabe ao CBMDF,
tão somente, definir suas próprias demandas e de suas subunidades, isto é, a Corporação não exerce
as funções de outros órgãos do DF, a exemplo do  Órgão Central de licitações do Distrito Federal. 

 

6. JUSTIFICATIVA DO NÃO TRATAMENTO PREFERENCIAL E SIMPLIFICADO NAS CONTRATAÇÕES
PÚBLICAS DAS ENTIDADES PREFERENCIAIS

6.1. As a�vidades aéreas envolvem riscos potenciais e que devem ser mi�gados ao máximo. Assim,
a padronização de procedimentos e de equipamentos mostra-se indispensável ao trabalho de pilotos e
tripulantes operacionais.

6.2. Aquisição almejada apresenta necessidade de padronização dos bens e que o estabelecimento
de cota reservada para en�dades preferenciais (microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais) causará prejuízo para o conjunto do objeto deste certame; de modo que
não será atendido o con�do no art. 48, inciso III, da Lei Complementar nº 123/2006 c/c o arts. 23, § 1º, e 26
da Lei Distrital nº 4.611/2011 e art. 8º do Decreto Distrital nº 35.592/2014, deixando de ser estabelecida
cota especial reservada às en�dades preferenciais.

 

7. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ACEITÁVEIS, QUANTIDADES
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CATMAT UNIDADE DE FORNECIMENTO QUANTIDADE

55956 unidade 58

ITEM ESPECIFICAÇÃO

01 Capacete de voo

O capacete de voo deverá atender ao menos uma das seguintes normas: norma MIL-DTL-
87174A; norma EN966:2012; ou norma que venha a atualizar ou subs�tui-la. 

Com a finalidade de aumentar a concorrência, poderá ser aceito pelo CBMDF, cer�ficado ou
relatório de testes executados no país de origem ou  por órgão como o FEDERAL AVIATION
ADMINISTRATION (FAA) ou EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY (EASA), desde que
acompanhado de tradução juramentada, ou no Brasil pelo Departamento de Ciência e
Tecnologia Aeroespacial - DCTA da Força Aérea Brasileira/IFI/DCTA, que legisla sobre as
exigências de cer�ficação e homologação em território brasileiro, seguido de resultados que
comprovem que atendam ou superem os parâmetros estabelecidos em pelo menos uma das
normas citadas. 

Suas viseiras devem atender a norma MIL-DTL-43511D (com tratamento contra arranhões e
contra embaçamento), ou norma compa�vel ou superior. 

Composição:

O casco deverá estar moldado em material composto de fibra de aramida ou para-aramida, ou
fibra de carbono e resina epóxi resistente à chama, ou carbono grafite e nylon balís�co.

Deverá ter o seu casco interno para absorção de energia, confeccionado em espuma de
polies�reno expandido, material não elás�co, deformável, ou material que seja de igual ou
superior qualidade coberto com material an�chama e não alérgico.

Com forração interna em material não alérgico, resistente à chama, de fácil remoção para
limpeza e manutenção.

Deverá contar com espaçadores para os ajustes de cabeça reves�dos em tecido não alérgico e
de material resistente à chama, sendo fixados na parte interna do capacete, possibilitando assim
o ajuste personalizado a cabeças entre 52 e 63 cen�metros.

Os cascos dos capacetes deverão ser fornecidos na cor original do capacete, com adesivo com o
brasão do CBMDF, tudo recoberto com verniz ou camada protetora para a pintura. O layout
estará disponível para o licitante mediante consulta ao Grupamento de Aviação Operacional, no
telefone +55 (61) 3901-8652.

Deverá ser livre de obstruções a altura dos olhos (preservando todo o campo de visão natural).

Deverá ter um sistema de retenção composto de cinta jugular fixada na estrutura do capacete
em material resistente a chama, com almofadas de apoio do queixo também em material
resistente a chama ou couro macio, com ajuste e travamento através de fivelas de ação rápida e
de uso compa�vel por pessoas destras e sinistras, conforme norma EN 966.

Seu peso máximo não deverá ultrapassar os 1.500 gramas.

Controle de volume no casco.

Ter as viseiras cer�ficação de acordo com as normas MIL-DTL- 43511 D, ou norma venha a
atualizá-la ou subs�tui-la. Deverá ser fornecido cer�ficado de laboratório confirmando que o
desempenho óp�co das viseiras e requisitos de durabilidade e resistência à abrasão estejam de
acordo com as normas solicitadas. Deverá ser compa�vel com uso simultâneo de óculos,
composto por duas viseiras rota�vas ou deslizantes, manufaturadas em policarbonato de alta
qualidade, com tratamento contra arranhões e contra embaçamento, com travas de início e fim
de curso, e com possibilidade de recolhimento de ambas as viseiras através de atuadores
localizados na parte externa do capacete. As viseiras, externa e interna deverão ser fornecidas
nas cores, uma fumê, uma âmbar ou amarela respec�vamente.
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Deverá ter um sistema de comunicação compa�vel com o modelo atualmente em uso no
GAVOP, na seguinte conformidade:

Fones: Possuidor de um sistema de proteção audi�va, composto por duas conchas auriculares de
material plás�co com bordas de contato estofadas, subs�tuíveis e confortáveis ao uso, com
fixação na parte interna, a qual permita o ajuste da compressão das respec�vas conchas; com 01
(um) alto-falante instalado no interior de cada concha auricular. Impedância de 300 Ohms cada
(150 ohms em paralelo), �po dinâmico e frequência de resposta 200 -5.500 Hz; o capacete
deverá contar com sistema eletrônico atenuador a�vo de ruído.

Microfones: Modelo M7A ou similar, de eletreto amplificado, com cancelamento de ruído e
a�vação por voz (voice ac�vated). O suporte de fixação do microfone com ajuste de distância
deverá ser metade flexível e metade com trilho ou totalmente flexível, colocando o microfone
em qualquer posição pretendida.

O sistema deverá prever proteção eficiente contra interferência �po RFI (Radio Frequence
Interference) e EMI (Electro-Magne�cal Interference).

O cabo de conexão deverá ter comprimento máximo de 70 cm quando retraído e mínimo de 160
cm quando totalmente distendido, possibilitando aos tripulantes realizarem operações externas,
sobre os esquis ou deitados sobre o piso da aeronave. O sistema de alimentação de energia do
equipamento deverá ser fixo na aeronave nos pontos u�lizados pelos pilotos, e nos pontos da
cabine traseira das aeronaves u�lizadas pelo GAVOP, demonstrando total eficácia e
compa�bilidade com o sistema atual. Deverá ser fornecido com saída plug U-174/U, permi�ndo
assim que o efe�vo possa u�lizar o referido EPI em todas aeronaves de asas rota�vas ( EC135T2
plug U-174/U e  AS350B2 plug engate rápido 10 pinos) do CBMDF. Contudo, o sistema de
atenuação não deverá interferir (ruídos anormais ou sistema inoperante), em nenhuma
aeronave, ressaltando que a aeronave EC135T2 não possui sistema de atenuação de ruído (ANR)
interna. Já a aeronave AS350B2 possui sistema de  atenuação  e  alimentação  interna (ANR).
Deverão ser fornecidos 6 adaptadores para a conexão em aeronaves de asa fixa (padrão GA -
General Avia�on) e 15 adaptadores para asa rota�va no modelo plug U-174/U para plug
engate rápido 10 pinos.

O capacete deverá ter sistema eletrônico de redução a�va de ruídos, como adicional ao sistema
passivo de ruído, no mínimo entre 11 e 20dB na faixa de frequência entre 125 Hz e 500 Hz, faixa
normal de emissão de ruídos dos helicópteros.

Deverá o capacete vir acompanhado de manual de instruções, contendo inclusive os diagramas
eletrônicos, programa de manutenção e catálogo de peças e opcionais do equipamento.

Deve ser fornecido junto com cada capacete uma bolsa em tecido resistente, para
acondicionamento e transporte do capacete, fechada por zíper e dotada de um bolso interno
para transporte de manual de operação e bolso externo para transporte de documentos de voo.

Devem ser fornecidos ainda 40 espumas para proteção do microfone fora as que já devem vir
junto a cada capacete; 20 conjuntos de almofadas internas para ajuste de tamanho interno do
capacete e 20 pares de almofadas auriculares.

Requisitos de desempenho:

Ter um sistema de absorção de choques (proteção de impactos) de acordo com o descrito no
termo de referência ou EN 966:2012, ou qualquer outra norma que vier a subs�tui-la ou atualizá-
la.

Ter as viseiras desempenho óp�co de acordo com a MIL-DTL-43511 D, ou norma que venha a
subs�tui-la. Deverá ser fornecido cer�ficado de laboratório confirmando que o desempenho
óp�co das viseiras e requisitos de durabilidade e resistência à abrasão estejam de acordo com as
normas solicitadas.

O sistema de comunicação deverá apresentar desempenho mínimo de inteligibilidade na
conformidade das normas RTCA/DO-214 e TSO-C58a ou pelo método STI (Speech Transmission
Index, Steeneken, H.J.M. - 1992). A atenuação do som deverá apresentar uma taxa mínima de
redução de ruído de 23 dB a 1000Hz (NRR – Noise Redu�on Rate).
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O sistema de retenção deverá atender aos requisitos de desempenho conforme a norma EN 966
ou norma que venha a subs�tui-la, garan�ndo que o capacete não venha a se soltar do usuário
em condições de impacto, conforme testes previstos nas respec�va norma. O sistema deve
garan�r a integridade de suas fivelas/passantes (ladder-locks) ao serem subme�das a cargas de
até 170 kg (aproximadamente 1670 N).

Todos os materiais empregados na construção do capacete devem oferecer proteção contra o
fogo e ter propriedades de auto ex�nção das chamas.

O capacete deve ser compa�vel com operação com óculos de visão noturna com base de
montagem, possibilitando a fixação dos óculos na parte frontal e a caixa de alimentação na parte
posterior. Com botão de ajuste ver�cal e botão de pivoteamento que permita �rar os óculos da
linha de visada e automa�camente desligar o equipamento.

Não será aceito protó�po ou adaptação, devendo ser documentalmente comprovada a
u�lização anterior dos capacetes com OVN, por Força Policial, Forças de Segurança Pública, ou
Forças Armadas no Brasil ou exterior.

 

8. PLANILHA ESTIMATIVA DE PREÇOS MÁXIMOS ACEITÁVEIS PARA A AQUISIÇÃO E
QUANTITATIVO

8.1. Em cumprimento à Portaria nº 514, de 16 de novembro de 2018 da SEPLAG/DF, que trata do
balizamento de preços e a ampla pesquisa de mercado em conformidade com a Lei n° 8.666/1993, o preço
total máximo aceitável es�mado para aquisição é de R$ 1.548.600,00 (um milhão, quinhentos e quarenta e
oito mil e seiscentos reais), de acordo com a pesquisa ampla de preços de mercado e pra�cados na
Administração Pública realizada para o certame,  detalhada na planilha de custos que segue no processo
licitatório, Protocolo SEI-GDF nº 25816425.

8.2. Planilha

ITEM OBJETO UNIDADE DE
FORNECIMENTO QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO

ESTIMADO
PREÇO TOTAL

ESTIMADO

1 Capacete de
voo unidade 58 R$ 26.700,00 R$ 1.548.600,00

PREÇO TOTAL GERAL ESTIMADO R$ 1.548.600,00

   

8.3. As empresas deverão observar o modelo da tabela do item acima para a elaboração de suas
propostas.

 

9. FORMA DE FORNECIMENTO, PRAZO DE ENTREGA E DE CORREÇÃO DE VÍCIOS E
RECEBIMENTO DO OBJETO (MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO)

9.1. A entrega do objeto deverá ser processada de forma  integral no prazo máximo de 120 (cento
e vinte) dias corridos, a contar da data da assinatura do contrato ou do recebimento da Nota de Empenho,
quando não houver a formalização do instrumento de contrato, no Centro de Suprimento e Material
(CESMA) do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), localizado no Setor de Áreas Isoladas
Sul (SAIS) Quadra 4, lote 5, Setor Policial Sul, Complexo da Academia de Bombeiro Militar – Brasília-DF, CEP
70.602-900, telefones: (61) 3901-5981/3901-5984. O horário de entrega será das 13:30 às 18:30 horas de
segunda a sexta-feira.

9.2. O objeto será recebido provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior
verificação da conformidade dos produtos com as especificações constantes da proposta da empresa e neste
Termo de Referência.
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9.3. O objeto será recebido defini�vamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, após a verificação
da qualidade e quan�dade dos produtos e consequente aceitação.

9.4. Após o recebimento defini�vo do objeto será atestada a nota fiscal para efeito de pagamento.

9.5. Se a Contratada deixar de entregar o objeto dentro do prazo estabelecido sem jus�fica�va por
escrito, aceita pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas no Decreto nº 26.851/2006.

9.6. O recebimento provisório ou defini�vo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança pela entrega do objeto, nem é�co profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

9.7. Todos os objetos deverão ser entregues novos, sem uso, devidamente embalados e
protegidos, acompanhados das respec�vas notas fiscais, do termo de garan�a, manuais de instrução de uso
e conservação, armazenamento e acondicionamento, todos em língua portuguesa.

9.8. O prazo para a contratada realizar correções de eventuais vícios encontrados no(s) objeto(s)
ou realizar subs�tuições do(s) objeto(s) que não atender(em) às especificações estabelecidas neste Termo
de Referência, por ocasião da entrega provisória, e entregá-lo(s) com as correções ou subs�tuições
necessárias será de 30 (trinta) dias corridos, a contar da devolução do bem por parte do CBMDF à
Contratada.

9.9.  

10. DA GARANTIA

10.1. A empresa contratada deverá fornecer garan�a de no mínimo 01 (um) ano para o objeto da
licitação, contada a par�r da data do recebimento defini�vo do objeto, de acordo com as normas vigentes,
pelo qual a empresa se obriga, independentemente de ser ou não a fabricante do produto, a efetuar
correções ou subs�tuições necessárias na(s) unidade(s) que apresentarem defeitos de fabricação durante
o prazo de garan�a, em até 30 (trinta) dias, a contar da no�ficação e sem ônus por parte do CBMDF.

 

11. DO CONTRATO

11.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a par�r da data de sua assinatura, persis�ndo as
obrigações decorrentes da garan�a.

 

12. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

12.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um executor ou comissão
executora do contrato, a quem compe�rá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato,
bem como, exigir e fiscalizar o atendimento às especificações previstas para o objeto da licitação e de tudo
dará ciência à Administração, permi�da a contratação de terceiros para assis�r e subsidiar as decisões com
informações per�nentes a essa atribuição.

12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica
em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da
Lei nº 8.666/1993 e Decreto Distrital nº  32.598/2010.

12.3. O executor do contrato ou a comissão executora do contrato anotará em registro próprio
todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como, o nome
dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis sobre eventuais ocorrências que possam ensejar aplicação de penalidades ao contratado.

12.4. O recebimento defini�vo do objeto ficará a cargo do executor do contrato ou da comissão
executora do contrato.
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13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas neste Termo de Referência e no Edital, sob pena de rescisão do contrato e
da execução de garan�a para o ressarcimento ao erário, além das penalidades já previstas em lei.

13.2. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais, causados por técnicos
(empregados) e acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos sociais,
trabalhistas e previdenciárias, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes do fornecimento do objeto,
cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração.

13.3. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela
Administração, em estrita observância das especificações deste Termo de Referência e da proposta,
acompanhado da respec�va nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante,
modelo, �po, procedência e prazo de garan�a.

13.4. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, necessárias ao fornecimento do objeto.

13.5. Fornecer o objeto de forma a cumprir todas as normas legais de produção, transporte e
armazenamento.

13.6. Comunicar à Contratante quaisquer irregularidades ocorridas ou observadas durante a
entrega do objeto.

13.7. A Contratada deverá aplicar critérios de sustentabilidade ambiental conforme determina a Lei
distrital nº 4.770/2012, devendo para tal apresentar declaração própria ou de cer�ficação emi�da por
ins�tuição pública oficial ou ins�tuição credenciada, ou qualquer outro meio de prova que ateste que o
bem fornecido cumpre com as exigências de prá�cas de sustentabilidade ambiental, conforme art. 7º,
parágrafo único, da Lei Distrital nº 4.770/2012.

 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

14.1. Nomear o Executor ou Comissão Executora do Contrato, conforme art. 67 da Lei 8.666/1993
por meio da Diretoria de Contratações e Aquisições (DICOA), para fiscalizar e acompanhar a execução do
contrato.

14.2. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada.

14.3. Fornecer e colocar à disposição da Contratada todos os elementos e informações que se
fizerem necessários à entrega do objeto da licitação.

14.4. No�ficar, formal e tempes�vamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas no
objeto da contratação.

 

15. DO PAGAMENTO

15.1. O pagamento será feito de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e
Contábil do Distrito Federal, mediante a apresentação de nota fiscal, liquidada em até 30 (trinta) dias a
contar de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor de Contrato, devidamente nomeado pelo
CBMDF.

15.2. Para as empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, os pagamentos de valores iguais
ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) serão feitos exclusivamente mediante crédito em conta
corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A - BRB, de acordo o art. 6º do Decreto
distrital nº 32.767/2011.

15.2.1. Excluem-se do disposto no art. 6º do Decreto distrital nº 32.767/2011:

Os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública
federal;

Termo de Referência  (28077427)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 13



10/09/2019 SEI/GDF - 27723061 - Termo de Referência

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=32835137&infra_sist… 10/10

Os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou
contratos que, em virtude de legislação própria, só possam ser movimentados em ins�tuições
bancárias indicadas nos respec�vos documentos; e

Os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham filiais
e/ ou representações no DF e que venceram processo licitatório no âmbito deste ente federado.

16. DAS PENALIDADES

16.1. Às licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas,
garan�da a prévia defesa, pelo descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas, mora ou
inexecução parcial ou total, serão aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto nº 26.851/2006 e
alterações posteriores, que regulamentam a aplicação das sanções administra�vas previstas nas Leis Federais
nº 8.666/1993 e 10.520/2002.

 

 

DARLAM Vidigal Macario - Ten-Cel. QOBM/Comb.

Mat. 1400104

Chefe da SEPEC/DIMAT

 

Documento assinado eletronicamente por DARLAM VIDIGAL MACARIO, Ten-Cel. QOBM/Comb,
matr. 1400104, Chefe da Seção de Elaboração de Projetos Básicos e Pedidos de Compras, em
04/09/2019, às 16:24, 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= 27723061 código CRC= 31C1763C.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SAM, Bloco D, Lote E, - Bairro Asa Norte - CEP 70620-040 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Seção de Elaboração de Projetos Básicos e Pedidos de Compras

Informação SEI-GDF - CBMDF/DIMAT/SEPEC  

 

Relatório de Elaboração da Pesquisa de Preços

 
Referência: Termo de Referência n° 343/2019 - DIMAT/SEPEC (25818541).

Assunto: Registro de preços de  capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção Individual (EPI)
des�nado aos pilotos, médicos e enfermeiros do Grupamento de Aviação Operacional do Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal.

 

1. DA REGULAMENTAÇÃO:

1.1. Em cumprimento ao Decreto GDF nº 39.453, de 14 de novembro de 2018, e ao seu norma�vo
regulador (Portaria nº 514 de 16 de novembro de 2018) que disciplinam o previsto no inciso V, e no §1º, do
art. 15, da lei n° 8.666/1993.

 

2. DOS FATOS:

2.1. Após consulta ao site "E-compras", a fim de verificar qual preço a Administração Pública do
GDF tem pago por objetos semelhantes, não foram encontradas cotações para o item. (23642025) 

2.2. Após consulta ao site "ComprasNet", a fim de verificar qual preço a Administração Pública tem
pago por objetos semelhantes, não foram encontradas cotações para o item. (23641714) e (25809907)

2.3. Após consulta ao site "Mapadepreços", a fim de verificar qual preço a Administração Pública
tem pago por objetos semelhantes,não foram encontradas cotações para o item. (25811208)

2.4. Para o balizamento de preços foram u�lizados quatro preços de cotações junto a
fornecedores (24537197), (24537643), (24914038) e (24941469) entretanto um dos valores foi excluído do
cálculo por ser muito discrepante dos demais (24941469).

2.5. Apesar de alguns dos orçamentos não apresentarem CNPJ, foi realizado o contato telefônico
com as empresas para obtenção dos CNPJ´s para que fossem emi�dos os Comprovantes de Inscrição e de
Situação Cadastral (25821107).

2.6. O valor total es�mado para aquisição foi de R$ 1.548.600,00 (um milhão, quinhentos e
quarenta e oito mil e seiscentos reais), conforme planilha de custos. (25816425)

 

3. DA CONCLUSÃO

3.1. Em cumprimento ao Decreto GDF nº 39.453, de 14 de novembro de 2018, e ao seu norma�vo
regulador (Portaria nº 514 de 16 de novembro de 2018) que disciplinam o previsto no inciso V, e no §1º, do
art. 15, da lei n° 8.666/1993, informo que, dentro das possibilidades, as ações necessárias ao balizamento
dos preços dos objetos a serem adquiridos foram adotadas, e que o valor total es�mado para a aquisição foi
definido em R$ 1.548.600,00 (um milhão, quinhentos e quarenta e oito mil e seiscentos reais), conforme
planilha de custos. (25816425)

 

Atenciosamente,
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Documento assinado eletronicamente por DARLAM VIDIGAL MACARIO, Ten-Cel. QOBM/Comb,
matr. 1400104, Chefe da Seção de Elaboração de Projetos Básicos e Pedidos de Compras, em
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"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SAM, Bloco D, Lote E, - Bairro Asa Norte - CEP 70620-040 - DF
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DTE do BRASIL 

 

 
Carta 002/DTE-BR/2019        Rio de Janeiro, 25 de junho de 2019 
 
 
 
Ao Ilmo. Sr.  
Renato de FREITAS Mendes - Ten-Cel QOBM/Comb 
Comandante do 1º Esquadrão de Aviação Operacional 
 
 
 
Assunto: Envio de proposta para fornecimento de capacete de voo. 
Referência: Ofício SEI-GDF Nº 19/2019 - CBMDF/GAVOP/1° ESAV 
Anexo: Cotação detalhada 
 
 

Cumprimentando antecipadamente V. Sa., encaminho-vos a cotação em 
anexo, solicitada através do ofício da referência. 

 

 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 

Paulo Roberto Cabral Costa – TCel Int Sup R1 
DTE do Brasil 

 

 

Av. das Américas 3333, sala 606, Barra da Tijuca Rio de Janeiro – RJ, CEP 22631-003, Fone: 21-98495-2406 
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CAPACETE PARA ASAS ROTATIVAS GENTEX 
MODELO HGU-56/P 

 

 
HGU-56/P com Microfone Boom 

 
 

HGU-56/P com Microfone Boom com Fio. Visor em posição levantada 
 
1. DESCRIÇÃO: 

A experiência da Gentex com o capacete para asas rotativas modelo HGU-56/P junto a inúmeros 
usuários ao redor do mundo, mantenedores, profissionais de aquisição e fabricantes da indústria e outros 
parceiros de acessórios de capacete, levou a Gentex à conclusão de que o HGU-56/P é o modelo de capacete 
capaz de fornecer a estabilidade extrema, rigidez, conforto e uma interface comum, com base na especificação 
de asa rotativa FNS/PD 96-18, para a adaptação de atuais e futuros dispositivos montados no capacete, sendo, 
então, a abordagem preferencial para atender aos requisitos das aeronaves de asas rotativas AS350 do Brasil.  

Atualmente, em Junho de 2019, a GENTEX encontra-se com seus capacetes em processo de 
certificação sob a norma DOI/USFS Aviation Helmet Standard do Departamento do Interior do Governo 
Americano. Esta especificação fornece um padrão para permitir que capacetes sejam certificados para aquisição 
dentro das comunidades de aviação civil. 

Essa abordagem oferece a vantagem de uma única plataforma de capacete que pode ser adaptada às 
necessidades atuais e futuras da tripulação independente da aeronave ou posição da tripulação, ao mesmo tempo 
em que fornece a proteção necessária e reduz a logística e treinamento necessários para suportar uma diversa 
frota de aeronaves e tripulações durante as operações domésticas e internacionais.  
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2. CARACTERÍSTICAS 
2.1. COR 

A Gentex usa uma gama variada de cores de tintas aprovadas pelos militares dos EUA que têm 
propriedades retardantes de fogo (FR) e minimizam a luz refratada, o que ajuda no uso de óculos de visão noturna 
(NVG). São tintas muito duráveis, que são testadas constantemente quanto à capacidade de adesão. A Gentex 
pode atender à necessidade do usuário no que tange à cor escolhida. 

2.2. TAMANHOS 
O capacete Gentex HGU-56/P é fornecido nos tamanhos “S”, “M”, “L”, “XL”, “XXL” 

2.3. VISOR ANTI-IMPACTO DUPLO  
A Gentex pode fornecer visores na cor cinza/esfumado e incolores que não causam obstrução ao nível 

dos olhos. Além disso, a Gentex oferece visores adicionais que fornecem proteção ocular a laser (LEP). Nossos 
visores são feitos de policarbonato e são projetados para atender a norma MIL-V-43511. 

2.4. CONEXÃO compatível com os óculos de visão noturna - tipo NVG 
O capacete Gentex HGU-56/P foi desde sua origem projetado para uso de NVG. O capacete pode ser 

equipado com uma plataforma NVG de Desconexão Rápida (QD) no alojamento do visor. Esse suporte QD permite 
que os NVGs sejam rapidamente instalados ou removidos conforme necessário para a missão. E os NVGs também 
podem ser movidos rapidamente de um capacete para outro, veja abaixo as fotos do suporte QD. 

 
 

2.5. SISTEMA DE RETENÇÃO, do tipo "engate rápido" 
O capacete Gentex HGU-56/P apresenta uma faixa de queixo de “desconexão rápida”, que se provou 

fácil e segura de usar mesmo quando as luvas estão molhadas, exigindo uma pequena quantidade de força para 
soltá-la. Este tipo de faixa de queixo foi originalmente aprovada pela Guarda Costeira dos EUA, onde suas 
operações sobre a água exigiam uma liberação rápida e confiável. 

 
2.6. CABOS e PLUGS 

2.6.1.  
 CONEXÃO com a aeronave através do PLUG U-174U 

Os capacetes Gentex HGU-56/P apresentam cabos de comunicação usando o plug militar padrão U-
174U, que é comum entre os helicópteros. Este plug é selecionado porque é durável e confiável durante muitos 
anos de uso. 
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2.6.2. CABO HELICOIDAL  
Recomendamos o uso do cabo de bobina Gentex de 36", número de peça 87B7491-2. 

2.6.3. CABO DE CONTROLE DE VOLUME  
A Gentex pode fornecer um cabo de controle de volume com os capacetes, Número de Peça A14680, 

veja a foto abaixo. Este cabo tem aproximadamente 40 cm de comprimento com um interruptor de controle de 
volume e acessórios moldados para maior durabilidade, usando um plug U-174/U e conectores U-92A/U. 
 

       “Figura: Cabo de Controle de Volume Gentex PN A14680” 
2.6.4. CABOS ADAPTADORES - PLUG FÊMEA para pino U-174U com SAÍDA para MACHO 10-PINOS. 

A Gentex pode fornecer o cabo adaptador abaixo, U-174/U para 10 pinos. O comprimento desse cabo 
é de aproximadamente 25 cm e se conectará ao cabo inferior do capacete. 

  
Figura: Caixa de áudio de helicópteros AS350. 

  
Figura: Cabo com saída macho de 10 pinos. 

2.6.5.  CONJUNTO DE CABO ADAPTADOR/CONTROLE DE VOLUME  
No mês de julho de 2019 testaremos, aqui no Brasil, um Switch & Cable Assembly com controle de 

volume e PLUG FÊMEA para pino U-174U com SAÍDA para MACHO 10-PINOS, conforme foto abaixo: 
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 Este cabo substituirá os adaptadores de volume (item 2.6.3 acima) e o adaptador de 10 pinos (item 
2.6.4 acima). 

2.7. COMPATIBILIDADE DO SISTEMA DE COMUNICAÇÕES: 
O capacete Gentex HGU-56/P é usado em todo o mundo em uma grande variedade de helicópteros, 

incluindo o AS350. A Gentex garante que os capacetes têm os fones de ouvido e microfones com a impedância 
elétrica correta para obter comunicações ideais. 

2.8. REVESTIMENTO INTERNO SUBSTITUÍVEL 
O capacete Gentex HGU-56/P é equipado com o X Liner, um revestimento de conforto de espuma 

que fornece maior dissipação de calor e é coberto com um material antibacteriano para reduzir a quantidade de 
limpeza necessária. A Gentex também pode fornecer pastilhas de adaptação adicionais para personalizar o ajuste 
de cada capacete, Número de Peça B11599-2. 
Este forro pode ser lavado e é anexado ao capacete com velcro para fácil substituição. Além da redução de calor, 
o conforto individual é melhorado, já que o X Liner pode ser facilmente adaptado à cabeça antes de ser colocado 
no capacete. O design do X Liner também reduz o revestimento “roll” e “creep” dentro do capacete, trazendo 
conforto adicional para a tripulação aérea. Disponível em duas espessuras ½” e ¼” de conforto, o X Liner mantém 
seu conforto, não importando as condições - nunca ficando muito rígido em climas frios ou muito macio em climas 
quentes.  
Este forro de capacete de conforto, projetado especificamente para instalação simples, remoção e substituição.  

 
 
 
 
 
 
 
 

2.9. REDUÇÃO DE RUÍDO: PLUGUES DE OUVIDO DE COMUNICAÇÃO SEM FIO (WCEP). 
O capacete Gentex HGU-56/P pode ser fornecido com os plugues de comunicação sem fio para os 

ouvidos (WCEP), que proporcionam melhor comunicação e reduzem os níveis de ruído no ouvido. 

 
2.10. MASSA:  

O capacete Gentex HGU-56/P pesa 1338 g. 
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3. APROVAÇÕES 

3.1. PROTEÇÃO ANTI-IMPACTO DA CABEÇA: área da coroa, headband, impacto lateral e/ou orelha, 
resistência de penetração do escudo 

O capacete Gentex HGU-56/P está em conformidade com o padrão FNS/PD 96-18, que estipula as normas 
a serem seguidas quanto à proteção anti-impacto. E encontra-se em processo de certificação sob a norma 
DOI/USFS Aviation Helmet Standard do Departamento do Interior do Governo Americano. 

3.2. ATENUAÇÃO ACÚSTICA:  
O capacete Gentex HGU-56/P está em conformidade com o padrão FNS/PD 96-18, que estipula as normas 

a serem seguidas quanto à atenuação acústica. E encontra-se em processo de certificação sob a norma DOI/USFS 
Aviation Helmet Standard do Departamento do Interior do Governo Americano. 

3.3. VISOR COM PROTEÇÃO ANTI-IMPACTO:  
O capacete Gentex HGU-56/P está em conformidade com a norma MIL-V43511C. 
Os visores usados nos sistemas de capacete de asa rotativa Gentex HGU-56/P podem ser colocados 

em várias posições ao longo do arco de deslocamento para otimizar o campo visual e fazer interface com outros 
equipamentos de cabeça, como máscaras maxilofaciais ou máscaras de oxigênio. Os conjuntos de invólucros do 
visor Gentex são projetados para integrar-se perfeitamente à nossa linha abrangente de sistemas de capacetes e 
fornecem os meios para ajustar as posições do visor, proteger visores contra arranhões e detritos voadores e 
fornecer uma plataforma estável para a montagem de óculos de visão noturna. Nossos visores são fabricados com 
tratamento anti-riscos e anti-neblina para proporcionar uma ótima acuidade visual. O sistema é compatível com 
o uso simultâneo de óculos. 

3.4. QUALIDADE ÓPTICA DOS VISORES:  
O capacete Gentex HGU-56/P está em conformidade com as características ópticas (poder e distorção do 

prisma) de acordo com a norma MIL-V-43511. Fornece 99% de proteção contra a luz solar prejudicial dos raios UV 
(A), UV (B) e UV (C). Usa corantes absorvedores da tecnologia Filtron® da Gentex moldados nas lentes avançadas 
de policarbonato. Atende às especificações norte-americanas do milênio para a transmissão ultravioleta; 
Resistência ao impacto; Óptico; Resistência à abrasão. Resistência à abrasão Taber: superfícies frontal e traseira 
revestidas com revestimento resistente à abrasão. 

3.5. SISTEMA DE RETENÇÃO  
O capacete Gentex HGU-56/P está em conformidade com a norma ANSI Z90.1. E encontra-se em processo 

de certificação sob a norma DOI/USFS Aviation Helmet Standard do Departamento do Interior do Governo 
Americano. 

O capacete Gentex HGU-56/P utiliza um inovador sistema leve de retenção e suspensão, o capacete 
Gentex HGU-56/P aumenta o conforto e a estabilidade. Mudanças adicionais no design do Liner Atenuante de 
Energia Gentex (EAL) proporcionam uma consciência situacional ainda melhor, deslocando a cabeça do usuário 
para frente para aumentar o campo de visão. 
4. ACESSÓRIOS 

4.1. BOLSA  
A Gentex oferece a bolsa de capacete de voo padrão. Possui 2 (duas) alças de transporte, 2 (dois) bolsos 

externos e internos, exterior em nylon e está disponível nas cores preto, verde-oliva e camuflada. 

 Figura: Bolsa para Capacete Padrão Gentex 
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4.2. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO 

O capacete Gentex HGU-56/P é fornecido com etiqueta de identificação. 
4.3. MAXILLOFACIAL (MFS) 

O capacete Gentex HGU-56/P pode ser fornecido com a máscara protetora MFS:  
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ORÇAMENTO 

1) Proposta para fornecimento de capacete de voo, conforme descrição no ofício do
GAVOP 

2) OPÇÕES NÃO INCLUÍDAS NO PREÇO ACIMA:

a) WCEP, PN N100888-00 - redução de ruído: plugues de ouvido de comunicação sem fio

PREÇO UNITÁRIO: R$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS)

b) CONJUNTO DE CABO ADAPTADOR/CONTROLE DE VOLUME - Switch & Cable Assembly

PREÇO UNITÁRIO: R$ 1.800,00 (HUM MIL E OITOCENTOS REAIS)

c) MAXILLOFACIAL (MFS) PN A14138-1

PREÇO UNITÁRIO: R$ 1.080,00 (HUM MIL E OITENTA REAIS)

PRODUCT PART # To be defined 
CAPACETE GENTEX MODELO HGU-56/P RWH, WHITE COLOR 
Headphones: Impedance of 300 Ohms each (150 ohms in parallel), dynamic type and response 
frequency 200-5,500 Hz 
Microphones: Model M7A or similar, of amplified electret 
58 bags in sturdy fabric PN A8445-1 
40 foams for the protection of the microphone PN A8938 
20 sets of inner pads for internal helmet size adjustment XLINER PN D11926-1 
20 pairs of earseal PN A14490-1 
6 adaptors provided for connection on fixed-wing aircraft (standard GA- General Aviation) 
15 adapters for rotating wing in Plug model U-174/U for 10 pins quick coupling plug 
Electronic system of active noise reduction, as additional to the passive system of noise, at least 
between 11 and 20db in the frequency range between 125 Hz and 500 Hz, normal range of noise 
emission of the helicopters. 
Instruction manual, including electronic diagrams, maintenance program and parts catalog and 
optional equipment. 
Helmet compatible with operation with night vision goggles with mounting base, NVG QUICK 
DISCONNECT 
Gentex 36” coil cord, Part Number 87B7491-2 
PREÇOS: 
• PREÇO UNITÁRIO: R$ 26.700,00 (VINTE E SEIS MIL E SETECENTOS REAIS).
• QUANTIDADE SOLICITADA: 58 UNIDADES
• PREÇO TOTAL: R$ 1.548.600,00 (HUM MILHÃO QUINHENTOS E QUARENTA E OITO MIL

E SEISCENTOS REAIS).
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PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DE CAPACETES DE VOO. 
 

Cliente: GAVOP - CBMDF. 

Responsável: TEN CEL QOBM 

RENATO DE FREITAS MENDES. 

Data da Proposta: 28 de junho de 2019. 
Proposta Nº: CBM-DF – 024/2019. 

 
1.0 – INTRODUÇÃO. 

Em atenção à solicitação recebida por intermédio do Ofício SEI-GDF Nº 

18/2019 - CBMDF/GAVOP/1° ESAV, de 10 de junho de 2019, QUARTZO – 

Engenharia de Defesa, Indústria e Comércio Ltda. - EPP, CNPJ nº. 

05.316.271/0001-74, Inscrição Estadual nº 332.0722519-0, com sede à Rua 

Feliciano Sodré, nº 19, Sala 2 - Centro. CEP: 28.941-154 - São Pedro da Aldeia 

– RJ. Brasil. Fone/Fax – (+55 22) 2627 6167, por intermédio de seu 

representante legal, o Sr CARLOS ALBERTO MARTINS CANO, portador da 

Cédula de Identidade nº 376.787, e CPF nº 431.082.027 – 15, endereço 

eletrônico: carloscano@quartzoengdef.com.br, apresenta sua proposta de 

preços para fornecimento de 58 (cinquenta e oito) capacetes de voo, conforme 

especificação e demais detalhes registrados no documento recebido. 

 

2.0 - Objeto: 

2.1 – Fornecimento de 58 (cinquenta e oito) capacetes de voo, para ser 

usado como Equipamento de Proteção Individual (EPI), destinados aos pilotos, 

médicos e tripulantes do Grupamento de Aviação Operacional do Corpo de 

Bombeiros Militar do Distrito Federal, conforme especificação e demais 

condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. 
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3.0 - Generalidades: 

3.1 - Destino Final do material a ser fornecido ("End User"): Grupamento 

de Aviação Operacional - GAVOP do CBMDF. 

3.2 – Esclarecemos que os capacetes que estamos ofertando possuem 

ajuste individual por meio de um sistema chamado “KAYRUS”, que permite que 

por intermédio de um knob (botão de ajuste), o tamanho seja ajustado para o 

diâmetro da circunferência de cada usuário, atendendo os tamanhos de 52 a 63 

estabelecido no documento recebido. 

3.3 – Junto dos capacetes, serão fornecidos: 

- 40 Espumas para proteção do microfone; 

- 20 Conjuntos de almofadas internas; e 

- 20 pares de almofadas auriculares. 

3.4 – O capacete oferecido é compatível com operação com óculos de 

visão noturna, com base de montagem tipo “VAS SHROUD”, possibilitando a 

fixação dos óculos na parte frontal e a caixa de alimentação na parte posterior. 

Com botão de ajuste vertical e botão de pivoteamento que permita tirar os 

óculos da linha de visada e automaticamente desligar o equipamento;  
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CEP - 28941-154. - Fone/Fax – (+55 22) 2627 6167 

3/4 

4.0 - Investimento previsto. 

DESCRIÇÃO QTD. PREÇO 
UNIT (R$) 

PREÇO 
TOTAL (R$) 

CAPACETE DE VOO. 
Capacetes de voo anti choque conforme 
especificação recebida, com bolsa de 
transporte e armazenagem, manual em 
Português e demais prescrições técnicas e 
operacional registradas no termo de 
referência. 

Modelo ofertado: ASPIDA CARBON FXW, 
fabricado nos EUA pela empresa 
“Paraclete Life Support”. Construído em 
fibra carbono, peso total aproximado de 3 
libras (1.360,8 kg). Fibra carbono que 
reduz a reflexão, degradando 
propositalmente a observação ótica dos 
capacetes em ambiente tático. Equipado 
com o sistema de ajuste Kayros, controle 
de volume, plug e impedância em 
conformidade com a aeronave e com o 
TR. 

58 26.000,00 1.508.000,00 

TOTAL R$1.508.000,00 

Total: Hum milhão quinhentos e oito mil Reais. 

 

5.0 - Considerações finais 

5.1 - O prazo para entrega dos equipamentos é de 120 (cento e vinte) 

dias, contados a partir da data da assinatura do contrato ou emissão da Nota 

de Empenho, o que ocorrer por último. 

5.2 - Validade desta proposta: 90 (noventa) dias. 

5.3 – Garantia de 2 (dois) anos contra defeitos de fabricação. 
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5.4 - O capacete será fornecido com um sistema eletrônico de Redução 

Ativa de Ruídos, como adicional ao sistema passivo de ruído, no mínimo entre 

11 e 20dB na faixa de frequência entre 125 Hz e 500 Hz, faixa normal de 

emissão dos ruídos dos Helicópteros. 

5.5 – O capacete será acompanhado de manual de instruções, contendo 

diagrama eletrônico, programa de manutenção e catálogo de peças e opcionais. 

 
São Pedro da Aldeia, RJ., em 28 de junho de 2019. 

 
 

  
 

CARLOS ALBERTO MARTINS CANO 
Diretor Presidente 

CREA 5901-D/ AM-RR 
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Tecnoagro Projetos e Representações Ltda 

Tel: 31 33714506   Fax: 31 33328682  Cep: 30411174 Avenida Francisco Sá 787/508. Bairro: Prado.                
E mail:  tecnoagro1@gmail.com  tecnoagro@mail.com 

 
Belo Horizonte, 19 de Junho de 2019. 

Ao 

Corpo de Bombeiros  Militar do Distrito Federal. 

Atenção: Sargento Carvalho. 

 

Prezado Sargento Carvalho. 

 

Veja abaixo cotação de capacete para helicópteros. 

 

Capacete EVO 252 configuração padrão, visor duplo. 

 

Preço Un: R$29.900,00 

Unidades:  58 

Preço Total: R$1.734.200,00 

 

Observações: 

 

Garantia: 01 ano para defeitos de fabricação. 

Entrega: 60 dias após ordem. 

Pagamento: após entrega. 

Preço inclui todos os custos e impostos até o destino final. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Seção de Elaboração de Projetos Básicos e Pedidos de Compras

 

 

DARLAM Vidigal Macario - Ten-Cel. QOBM/Comb.
Mat. 1400104

Chefe da SEPEC/DIMAT

 

Documento assinado eletronicamente por DARLAM VIDIGAL MACARIO, Ten-Cel. QOBM/Comb,
matr. 1400104, Chefe da Seção de Elaboração de Projetos Básicos e Pedidos de Compras, em
05/08/2019, às 16:59, 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= 25816425 código CRC= DF9E081F.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SAM, Bloco D, Lote E, - Bairro Asa Norte - CEP 70620-040 - DF

 

00053-00042934/2019-76 Doc. SEI/GDF 25816425
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25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL
170394 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 00072/2019-000

1 - Itens da Licitação

Descrição Detalhada:

Não

Unidade

Não

Critério de Julgamento:

Unidade de Fornecimento:

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:
58

Menor Preço

Capacete não pressurizado - piloto, capacete não pressurizado - piloto conforme especificação do Termo de Referência.

1 - Capacete nao pressurizado - piloto

Quantidade Total:

Local de Entrega (Quantidade):

Tratamento Diferenciado:

BRASÍLIA/DF (58)

PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 00072/2019-000 UASG 170394 (1/1)10/09/2019  16:45
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Seção de Licitações

Subseção de Apoio a Licitação

Memorando SEI-GDF Nº 505/2019 - CBMDF/DICOA/SELIC/SSAPL Brasília-DF, 10 de setembro de 2019

Assunto: Disponibilidade orçamentária.

 

Ao Senhor Ten-Cel. QOBM/Comb. Diretor de Orçamento e Finanças, 

 

Cumprindo determinação do Chefe do Departamento de Administração Logís ca e
Financeira do CBMDF no Memorando SEI-GDF Nº 1765/2019 - CBMDF/DIMAT/SEPEC 28077020 do
presente processo, solicito a Vossa Senhoria, com fundamento no inciso II do Art. 32 do Decreto
Federal nº 7.163, de 29 de abril de 2010, informação sobre a disponibilidade de saldo orçamentário
para a realização da despesa especificada abaixo.

 

Objeto Setor Responsável Valor Estimado Cód. PARF Natureza Destino

Aquisição de capacetes de voo para uso como
Equipamento de Proteção Individual (EPI) para o CBMDF

DIMAT R$ 1.548.600,00 I-31
Investimento

28077020
CBMDF

 

Solicito, ainda, que seja frisado se a despesa é classificada como operação especial,
sendo imprescindível a informação sobre a estimativa do impacto orçamentário financeiro.

 

 

CHEFE DA SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Documento assinado eletronicamente por DANIELA RODRIGUES FERREIRA, Ten-Cel.
QOBM/Comb, matr. 1400095, Chefe da Seção de Licitações, em 10/09/2019, às 18:11,
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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 28088581 código CRC= 4F53D3FA.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SAM Bloco D Módulo E - Pa lácio Imperador Dom Pedro I I  - QCG/CBMDF - CEP 70640-020 - DF

3901-3481

00053-00079697/2019-07 Doc. SEI/GDF 28088581
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Orçamento e Finanças

Seção de Apoio Administrativo

Despacho SEI-GDF  CBMDF/ DIOFI/SEC Brasília-DF, 10 de setembro de 2019

À SSAGO

Remeto-vos o presente processo para:

1 - Conhecimento integral de seu teor;

2 - Análise das minudências singulares à DIOFI;

3 - Adoção das diligências administrativas congruentes;

4 – Inteira observância dos princípios cons tucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade,
publicidade e eficiência, bem como dos demais princípios norteadores da Administração pública;

5 - Preparação dos atos, documentos e congêneres requisitados; e

6 - Despacho e remessa a este Subdiretor se a conjuntura exigir. 

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por VANESSA SIGNALE DE LUCENA MALAQUIAS, Ten-Cel.
QOBM/Comb, matr. 1400096, Subdiretor(a) de Orçamento e Finanças do CBMDF, em
10/09/2019, às 18:46, 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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 28098583 código CRC= 15A8B809.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SAM Bloco D Módulo E - Pa lácio Imperador Dom Pedro I I  - QCG/CBMDF - Ba i rro Asa  Norte - CEP 70620-040 - DF

00053-00079697/2019-07 Doc. SEI/GDF 28098583
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Subseção de Acompanhamento e Gestão Orçamentária

 

 

Para: O Senhor  Maj. QOBM/Compl Chefe da SAOFI/DIOFI

 

Assunto: Informação Orçamentária - Processo 053-00079697/2019-07

Referência: Processo proveniente da DICOA/SELIC/SSAPL

 

Em cumprimento a Lei nº 8.666/1993, bem como os arts. 16 e 17 da Lei Complementar
nº 101/2000, informo a Vossa Senhoria que há previsão orçamentária para fazer face à presente
despesa, conforme especificações abaixo:

Processo: 053-00079697/2019-07
Contratada/Credor  A Licitar
Objeto: Aquisição de capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção Individual (EPI) para o CBMDF
Contrato Nº:  Período de Vigência:  
Tipo de Aditivo:  
Classificação da despesa para fins da LRF:

Art. 16 - LRF
( X ) Criação ( ) Expansão (   ) Aperfeiçoamento
(    ) Despesa considerada irrelevante – art. 145, inciso II, da LDO 2019.

Art. 17 - LRF
(   ) Despesa obrigatória de caráter continuado já existente;
(X) Despesa Criada por prazo determinado.

Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro (Art. 16, inciso I - LRF)

Ano Programa e Especificações
Pré-empenho/

Código PARF
Dotação Lei/PL/  

Prevista* (R$)
(1) Dotação

Comprometida (R$)
ND Acréscimo à Despesa (R$) Impacto (%) Saldo (R$)

2019
28.845.0903.00NR.0053 

PE 583 30.709.701,00 28.780.444,46
44.90.52 1.548.600,00

5% 380.656,54
 Fonte 100 FCDF

2019
Plano de Aplicação de
Recursos Financeiros 

I-05 4.159.971,77 2.611.371,77 37% 0,00

(1)Dotação Comprometida
Dotação Comprometida é o somatório de todas as despesas previstas com a manutenção da Unidade a serem custeadas com
o FCDF e outros programas especificados;

Metodologia de Cálculo Valor unitário x Quantidade

Premissa

Permitir ao profissional uma melhor condição para o desempenho das suas atividades. Além de aumentar a segurança da
operação permite melhorar a percepção do que está ocorrendo durante a execução das missões, deixando-o mais atento aos
fatores que possam interromper a cadeia de eventos que contribuem ou conduzem ao acidente ou incidente aeronáutico, em
conformidade com o TERMO DE REFERÊNCIA Nº 392/2019 - DIMAT, 28077427.

Observação: A presente disponibilidade orçamentária refere-se às dotações consignadas no
orçamento do exercício corrente. As despesas que, porventura, afetarem o exercício seguinte serão
devidamente incluídas na proposta orçamentária daquele ano.

Respeitosamente,

 

RODRIGO BERNARDES SOARES – Maj. QOBM/Compl.

Chefe da Subseção de Acompanhamento e Gestão Orçamentária

Matr. 1700661

 

 

DESPACHO:

 

Ao Senhor  Ten. Cel. QOBM/Comb Diretor de Orçamento e Finanças,

 

Apresento-lhe o presente processo de Aquisição de capacetes de voo para uso como
Equipamento de Proteção Individual (EPI) para o CBMDF, ra ficando o con do na Declaração de
Orçamento CBMDF/DIOFI/SAOFI/SSAGO  nº: (28741532) da Subseção de Acompanhamento e Gestão
Orçamentária desta Diretoria, para conhecimento e consequente despacho.

 

Respeitosamente,

 

CARLOS DANIEL SCHNEIDER PEREIRA – Maj QOBM/Compl.

Chefe da Seção de Acompanhamento Orçamentário e Financeiro

Matr. 1577166

 

DESPACHO:
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O Diretor de Orçamento e Finanças do CBMDF, no uso das atribuições que lhe conferem
os incisos I, II e III do art. 32 do Decreto nº 7.163, de 29 de abril de 2010, combinado com o art. 3º da
Portaria nº 19, de 13 de junho de 2007, e ainda em cumprimento ao inciso II do art. 16 da Lei
Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, RESOLVE:

1. Ra ficar a existência de previsão orçamentária para a realização da despesa objeto do presente
processo, conforme especificações acima;

2. Declarar que a despesa supracitada está adequada, orçamentária e financeiramente, com a Lei
Orçamentária. É compa vel com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o Plano Plurianual vigentes e
está em conformidade com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos,
bem como não infringe qualquer de suas disposições;

3. Autorizar a realização da despesa, desde que respeitado o devido processo legal nos atos
decorrentes;

4. Encaminhar o presente processo à Diretoria de Contratações e Aquisições para atos decorrentes.

 

CARLOS EDUARDO BORGES - Ten.Cel. QOBM/Comb.

Diretor de Orçamento e Finanças e Ordenador de Despesas

Matr. 1399987

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO BERNARDES SOARES, Maj. QOBM/Compl,
matr. 1700661, Chefe da Subseção de Acompanhamento e Gestão Orçamentária, em
23/09/2019, às 18:19, 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.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS EDUARDO BORGES, Ten-Cel. QOBM/Comb,
matr. 1399987, Diretor(a) de Orçamento e Finanças e Ordenador de Despesas, em 24/09/2019,
às 15:21, 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.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS DANIEL SCHNEIDER PEREIRA, Maj.
QOBM/Compl, matr. 1577166, Chefe da Seção de Acompanhamento Orçamentário e
Financeiro, em 25/09/2019, às 18:37, 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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 28741532 código CRC= 503C5ABC.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SAM Bloco D Módulo E - Pa lácio Imperador Dom Pedro I I  - QCG/CBMDF - Ba i rro Asa  Norte - CEP 70620-040 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Seção de Licitações

Subseção de Apoio a Licitação

Memorando SEI-GDF Nº 548/2019 - CBMDF/DICOA/SELIC/SSAPL Brasília-DF, 25 de setembro de 2019

À COPLI/PREAP,

 

Em atenção ao Memorando SEI-GDF Nº 368/2019 - CBMDF/DICOA/SELIC - (28022922),
foi acostado todos os documentos solicitados, como também, foi providenciado o lançamento no
sistema Comprasnet (28088543) e a declaração orçamentária (28741532).

Ante o exposto encaminho a Vossa Senhoria o presente processo para fins de
continuidade da formalização do certame licitatório.

Atenciosamente,

 

CHEFE DA SUBSEÇÃO DE APOIO À LICITAÇÃO

Documento assinado eletronicamente por ELIOMAR BARROS BATISTA, Cap. QOBM/Intd, matr.
1402631, Bombeiro(a) Militar, em 25/09/2019, às 10:47, 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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 28838877 código CRC= D1DCBD7D.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SAM Bloco D Módulo E - Pa lácio Imperador Dom Pedro I I  - QCG/CBMDF - CEP 70640-020 - DF

3901-3481
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25/09/2019 SEI/GDF - 27725677 - Memorando
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Materiais e Serviços

Seção de Elaboração de Projetos Básicos e Pedidos de Compras

Memorando SEI-GDF Nº 1931/2019 - CBMDF/DIMAT/SEPEC Brasília-DF, 04 de setembro de 2019

 

PARA: Ten-Cel QOBM/Comb. Chefe da Seção de Licitações

 

Em resposta ao Memorando nº 473 (27677734), assinado por Vossa Senhoria, informo que
as solicitações con�das no referido documento foram devidamente atendidas pela Seção de Elaboração
de Projetos Básicos e Pedidos de Compra desta Diretoria, fato este que deu origem a uma nova versão do
Termo de Referência,  Termo de Referência nº 392/2019 - DIMAT, cujo protocolo é o de nº (27723061).

Como o custo total da aquisição permaneceu o mesmo após os ajustes realizados, informo
que não houve necessidade de emi�r novo "Memorando de Aprovo" por parte das autoridades
competentes, permanecendo válido o Memorando nº 1765 (26737690).

Nesse sen�do, no uso das atribuições conferidas pelo art. 26, inciso I, do Decreto Federal
n° 7.163, de 29 abr. 2010, que regulamenta o art. 10-B, inciso I, da Lei n° 8.255, de 20 nov. 1991, que
dispõe sobre a organização básica do CBMDF e em conformidade com o que fez público o item VIII do BG
n° 97, de 26 maio 2014 e a Portaria nº 514, de 16 de novembro de 2018, da Secretaria de Planejamento
do Distrito Federal, APROVO a nova versão do Termo de Referência nº 392/2019 - DIMAT (27723061) e
faço remessa do presente processo para a con�nuação dos atos necessários à aquisição.

 

Atenciosamente,

 

EDIMAR Hermógenes de Moura - Ten-Cel. QOBM/Comb.
Matr. 1399988

Diretor de Materiais e Serviços

 

Documento assinado eletronicamente por EDIMAR HERMÓGENES DE MOURA, Ten-Cel.
QOBM/Comb, matr. 1399988, Diretor(a) de Materiais e Serviços, em 05/09/2019, às 16:11,
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= 27725677 código CRC= 22E40530.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SAM, Bloco D, Lote E, - Bairro Asa Norte - CEP 70620-040 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Comissão Permanente de Licitação/Pregoeiros e Equipe de Apoio

 

 

CHECK-LIST PARA CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS - PREPARAÇÃO DO PROCESSO PARA DESPACHO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

(MOMENTO ANTERIOR AO DESPACHO DO DICOA PARA ABERTURA DE LICITAÇÃO)

 

AUTUAÇÃO DA LICITAÇÃO - REQUISITOS MÍNIMOS A SEREM OBSERVADOS PARA O DESPACHO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

 

DOCUMENTOS INICIAIS DO PROCESSO - CONFERÊNCIA

Nº DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO / DOCUMENTO SIM NÃO
NÃO SE
APLICA
(N/A)

1 Foi juntado o Memorando do Chefe da SELIC determinando a abertura de processo administrativo. X   

2

Há, nos autos, expediente contendo a autorização para a futura contratação e a aprovação do Termo de
Referência/Projeto Básico pelo Diretor de Materiais e Serviços.

ATENÇÃO verificar se o número do Termo de Referência / Projeto Básico (TR/PB) aprovado condiz com o
acostado ou se a referência ao protocolo está correta.

X

PROTOCOLO

28886495

  

3
O Memorando contendo a aprovação do TR/PB possui a indicação do código PARF e cita valores iguais ou
superiores aos indicados no TR/PB.

X   

4

Foi acostado o TR/PB (e seus anexos), devidamente numerado e assinado por autoridade competente
(Chefe da SEPEC, Subdiretor da DIMAT ou Diretor da DIMAT).

ATENÇÃO verificar se foi inserido o TR/PB em sua última versão/versão final. 

X   

5
Foi enviada a Informação da SEPEC/DIMAT discorrendo sobre a metodologia aplicada para obtenção do
preço de referência.

X   

6
Existe o demonstrativo da Pesquisa de Mercado, coerente com a Informação prestada pela SEPEC/DIMAT.

ATENÇÃO verificar se foi inserida a pesquisa de mercado em sua última versão/versão final. 
X   

7

Relação de Itens (lançamento do objeto no ComprasNet, com o devido CATMAT/CATSER).

ATENÇÃO para a quan dade de itens, agrupamentos de itens, as quan dades de cada objeto e para a
especificação resumida lançada no ComprasNet (devem guardar similaridade com os objetos do TR/PB).
Foi efetivado o lançamento da IRP (para licitações SRP).

X   

8

Informação ou Declaração de Orçamento assinada pelo Diretor de Orçamento e Finanças.

ATENÇÃO para possíveis divergências de natureza de despesa entre o Mem. que aprova o TR e a
Declaração de orçamento.

X   

9
Consulta no portal E-compras/GDF atestando a inexistência de ARP da SEPLAG/DF com o objeto
pretendido.

X   

CONFERÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO - REQUISITOS

Nº DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO / DOCUMENTO SIM NÃO N/A

10 Existe justificativa da necessidade de aquisição/contratação. X   

11

A especificação do objeto consignada no Termo de Referência é idên ca ou similar à constante no
PAM/PES.

ATENÇÃO alguns objetos, serviços ou materiais/equipamentos, devem estar acompanhados de acessórios
para serem adimplidos. Esses acessórios DEVEM ser previstos no TR. EXEMPLO: 1) as motobombas devem
ser entregues juntamente com todos os acessórios necessários para o seu funcionamento - esses acessórios
devem ser todos previstos, de forma escorreita, no TR; 2) serviço de firewall ou an vírus corpora vo
exigem, por vezes, equipamentos - esses equipamentos devem ser previstos e descritos no TR.

ATENÇÃO  para o uso de produtos registrados/patenteados (padrão de qualidade). Essas menções são
admitidas se acompanhadas da expressão "ou similar"

X   
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ATENÇÃO para as margens de variação - o ideal é que a especificação preveja essas faixas. EXEMPLO:
"admite-se variação nas medidas definidas em até ___%, para mais ou para menos" ou "de ___ a ___ cm
de largura, de ___ a ___ cm de altura, de ___ a ___ cm de comprimento"

12

Foram apresentados os valores unitários e total dos itens e os valores estão corretos, isto é, os valores
apresentados são reflexo da pesquisa de preços acostada, o(s) somatório(s) está(ão) certo(s).

ATENÇÃO para as pesquisas lastreadas em preços pra cados pela Administração - o Edital da licitação
tem que ter parâmetros similares aos descritos no TR.

X   

13

Os itens foram divididos para atender o mandamento legal de cota reservada para MEs/EPPs, na forma do
art. 48, III, da LC nº 123/2006 (art. 8º do Decreto Distrital nº 35.592/2014).

ATENÇÃO exigência específica para aquisição de bens. A não subdivisão dos itens, com fulcro no art. 49, III
da LC nº 123/2006, deve ser devidamente jus ficada no TR (necessidade de padronização ou
indivisibilidade do objeto).

  X

14 O valor total estimado é igual ou inferior ao valor aprovado no Memorando de aprovação do TR/PB. X   

15

Os prazos de entrega /prestação de serviços previstos no TR/PB são similares aos consignados no
PAM/PES.

ATENÇÃO o Termo de Referência (ou Projeto Básico) pode apresentar prazos de entrega superiores aos
previstos no PAM/PES.

X   

16

O TR/PB prevê a subcontratação compulsória de MEs/EPPs, na forma do art. 48, II, da LC nº 123/2006 (art.
9º do Decreto Distrital nº 35.592/2014), estipulando o percentual máximo a ser subcontratado.

ATENÇÃO exigência específica para contratação de serviços/obras (construção/reforma). A não previsão
de subcontratação compulsória, com fulcro no art. 49, III da LC nº 123/2006, deve ser devidamente
jus ficada no TR (indivisibilidade do objeto ou prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser
contratado).

  X

17

Os prazos de início dos serviços estão definidos de forma clara no TR/PB.

ATENÇÃO para a definição dos prazos. Podem ser: a) contados da assinatura do contrato; b) contados do
recebimento da Nota de Empenho (quando não houver a formalização do instrumento de contrato);  ou
c) contados da requisição de prestação do serviço pela Administração.

  X

18

A forma de entrega de bens/serviços estão definidos, de forma clara, no TR (integral, parcelada, SRP, de
forma contínua ou mediante demanda).

ATENÇÃO para a utilização desenfreada do SRP - acarreta em majoração de preços.

X   

19
As obrigações da contratada e da contratante consignadas no TR/PB são similares aos consignados no
PAM/PES.

X   

20 O TR/PB define a garantia mínima do produto/serviço, em consonância com o PAM/PES. X   

CONFERÊNCIA DA PESQUISA DE PREÇOS - REQUISITOS

Nº DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO / DOCUMENTO SIM NÃO N/A

21

Foram acostadas, no mínimo, 3 (três) pesquisas de preços.

ATENÇÃO excepcionalmente, mediante jus fica va da autoridade competente, será admi da a pesquisa
com menos de três preços ou fornecedores.

X   

22

A pesquisa de preços acostada se deu da seguinte forma:

a) pesquisa de preços praticados na Administração; ()

b) pesquisa de preços obtida em sites ou publicações especializadas; ()

c) pesquisa de preços obtida junto a eventuais fornecedores - orçamentos; (X)

d) nota fiscal eletrônica do DF;

e) pesquisa de preços mista - mais de uma fonte. ()

f ) outro parâmetro. Especificar:
_______________________________________________________________ ()

ASSINALAR A PESQUISA UTILIZADA

OBSERVAÇÕES:

 

 

 

 

 

Assinatura do Conferente
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Comissão Permanente de Licitação/Pregoeiros e Equipe de Apoio

Informação SEI-GDF - CBMDF/DICOA/COPLI/PREAP  

Assunto: Sugestão de modalidade de processo licitatório com embasamento legal.

Processo nº: 00053-00079697/2019-07.

Referência: Aquisição de capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção Individual (EPI)
des nado aos pilotos, médicos e enfermeiros do Grupamento de Aviação Operacional do Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo
de Referência constante do Anexo I do Edital.

 

Ao Senhor Cel. QOBM/Comb. Diretor de Contratações e Aquisições,

 

1. Considerando a legislação aplicada às licitações da modalidade Pregão, em sua forma
Eletrônica, para aquisição de bens para o CBMDF, no que diz respeito à fase interna da licitação:

 

1.1. LEI Nº 8.666/1993 (Regulamenta o art. 37, inc. XXI, da Cons tuição Federal, ins tui
normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências):

1.1.1. Art. 14:

Art. 14 Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu
objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob
pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe ver dado
causa.

1.1.2. Art. 15:

Art. 15 As compras, sempre que possível deverão:

[...]

II – ser processadas através do sistema de registro de preços;

[...]

V – balizar-se pelos preços pra cados no âmbito dos órgãos e en dades
da Administração Pública;

§ 1º O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado;

[...]

§7º Nas compras deverão ser observados, ainda:

I – a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de
marca;

II – a definição das unidades e das quan dades a serem adquiridas em
função do consumo e u lização prováveis, cuja es ma va será ob da,
sempre que possível, mediante adequadas técnicas quan ta vas de
estimação;

[...]

1.1.3. Art. 38:

Art. 38 O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de
processo administra vo, devidamente autuado, protocolado e numerado,
contendo a autorização respec va, a indicação sucinta de seu objeto e do

Informação CBMDF/DICOA/COPLI/PREAP 28932030         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 41



recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntadas oportunamente:

[...]

III – ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro
administrativo ou oficial, ou do responsável pelo convite;

[...]

 

1.2. DECRETO FEDERAL Nº 3.555/2000 (Aprova o Regulamento para a modalidade de
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns. ANEXO I - REGULAMENTO
DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO):

1.2.1. Art. 8º:

Art. 8º A fase preparatória do pregão observará as seguintes regras:

I - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias,
limitem ou frustrem a compe ção ou a realização do fornecimento,
devendo estar refletida no termo de referência;

II - o termo de referência é o documento que deverá conter elementos
capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de
orçamento detalhado, considerando os preços pra cados no mercado, a
definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução
do contrato;

III - a autoridade competente ou, por delegação de competência, o
ordenador de despesa ou, ainda, o agente encarregado da compra no
âmbito da Administração, deverá:

a) definir o objeto do certame e o seu valor es mado em planilhas, de
forma clara, concisa e obje va, de acordo com termo de referência
elaborado pelo requisitante, em conjunto com a área de compras,
obedecidas as especificações praticadas no mercado;

b) justificar a necessidade da aquisição;

c) estabelecer os critérios de aceitação das propostas, as exigências de
habilitação, as sanções administra vas aplicáveis por inadimplemento e
as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos e das demais
condições essenciais para o fornecimento;

d) designar, dentre os servidores do órgão ou da en dade promotora da
licitação, o pregoeiro responsável pelos trabalhos do pregão e a sua
equipe de apoio;

IV - constarão dos autos a mo vação de cada um dos atos especificados no
inciso anterior e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais
es verem apoiados, bem como o orçamento es ma vo e o cronograma

sico-financeiro de desembolso, se for o caso, elaborados pela
Administração;

V - para julgamento, será adotado o critério de menor preço, observados
os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e os
parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e as demais
condições definidas no edital.

1.2.2. Art. 21:

Art. 21 Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios
eletrônicos, serão documentados ou juntados no respec vo processo,
cada qual oportunamente, compreendendo, sem prejuízo de outros, o
seguinte:

I - justificativa da contratação;

II - termo de referência, contendo descrição detalhada do objeto,
orçamento es ma vo de custos e cronograma sico-financeiro de
desembolso, se for o caso;
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desembolso, se for o caso;

III - planilhas de custo;

IV – garan a de reserva orçamentária, com a indicação das respec vas
rubricas;

V – autorização de abertura da licitação;

VI – designação do pregoeiro e equipe de apoio;

VII – parecer jurídico;

VIII – edital e respectivos anexos, quando for o caso;

IX – minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, conforme o
caso;

[...]

 

1.3. LEI Nº 10.520/2002 (Ins tui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Cons tuição Federal, modalidade de licitação
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências):

1.3.1. Art 3º:

Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:

I - a autoridade competente jus ficará a necessidade de contratação e
definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de
aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do
contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento;

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias,
limitem a competição;

III - dos autos do procedimento constarão a jus fica va das definições
referidas no inciso I deste ar go e os indispensáveis elementos técnicos
sobre os quais es verem apoiados, bem como o orçamento, elaborado
pelo órgão ou en dade promotora da licitação, dos bens ou serviços a
serem licitados;

IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou
en dade promotora da licitação, o pregoeiro e respec va equipe de
apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e
lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a
habilitação e adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

§ 1º A equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria por servidores
ocupantes de cargo efe vo ou emprego da administração,
preferencialmente pertencentes ao quadro permanente do órgão ou
entidade promotora do evento.

§ 2º No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro e de
membro da equipe de apoio poderão ser desempenhadas por militares.

 

1.4. DECRETO DO DISTRITO FEDERAL N° 23.460/2002 (Regulamenta a modalidade de
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, ins tuída pela Lei Federal nº
10.520/2002):

1.4.1. Art. 1º:

Art. 1º - O pregão ins tuído pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002, será processado de acordo com os procedimentos estabelecidos
neste Decreto.

1.4.2. Art. 6º:

Art. 6º - À autoridade competente, designada de acordo com as
atribuições previstas no regimento interno do órgão ou entidade caberá:
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I – autorizar a abertura de licitação;

II – designar o pregoeiro e os componentes da equipe de apoio;

[...]

1.4.3. Art. 8º:

Art. 8º - A fase preparatória do pregão deverá observar:

I – a instrução do processo contendo o pedido de aquisição, observando-
se as regras estabelecidas para as demais modalidades de licitação,
contidas na Lei nº 8.666/93.

II – elaboração do edital, que deverá contemplar:

a) definição precisa e clara de seu objeto, vedadas as especificações que,
por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a
competição ou realização do fornecimento;

b) as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as
sanções administra vas por inadimplemento, os prazos de fornecimento,
a minuta do contrato e/ou a minuta da ata, quando for o caso de registro
de preços.

[...]

1.4.4. Art. 13:

Art. 13 - Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios
eletrônicos, serão documentados e juntados no respec vo processo
compreendendo, sem prejuízo de outros, os seguintes:

I – pedido de aquisição de material ou justificativa da contratação;

II – especificações técnicas, conforme o caso;

III – projeto básico, contendo descrição detalhada do objeto, orçamento
estimativo de custos e cronograma físico-financeiro, quando for o caso;

IV – planilhas de custos ou pesquisa de preços;

V – informação de disponibilidade orçamentária;

VI – autorização para abertura da licitação e respectiva modalidade;

VII – cópia do ato de designação do pregoeiro e respec va equipe de
apoio;

[...]

IX – edital e respectivos anexos;

X – minuta do termo de contrato ou instrumento equivalente, quando for
o caso;

[...]

 

1.5. DECRETO FEDERAL Nº 5.450/2005 (Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências):

1.5.1. Art. 4º:

Art. 4º Nas licitações para aquisições de bens e serviços comuns será
obrigatória a modalidade pregão, sendo preferencial a u lização na sua
forma eletrônica.

§ 1º O pregão deve ser u lizado na forma eletrônica, salvo nos casos de
comprovada inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente.

[...]

1.5.2. Art. 8º:

Art. 8º À autoridade competente, de acordo com as atribuições previstas
no regimento ou estatuto do órgão ou da entidade, cabe:

[...]
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III – determinar a abertura do processo licitatório;

[...]

1.5.3. Art. 9º:

Art. 9º Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será
observado o seguinte:

I - elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante, com
indicação do objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias,
limitem ou frustrem a competição ou sua realização;

II - aprovação do termo de referência pela autoridade competente;

III - apresentação de justificativa da necessidade da contratação;

IV - elaboração do edital, estabelecendo critérios de aceitação das
propostas;

V - definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis,
inclusive no que se refere aos prazos e às condições que, pelas suas
par cularidades, sejam consideradas relevantes para a celebração e
execução do contrato e o atendimento das necessidades da
administração; e

VI - designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio.

§ 1º A autoridade competente mo vará os atos especificados nos incisos II
e III, indicando os elementos técnicos fundamentais que o apoiam, bem
como quanto aos elementos con dos no orçamento es ma vo e no
cronograma sico-financeiro de desembolso, se for o caso, elaborados
pela administração.

§ 2º O termo de referência é o documento que deverá conter elementos
capazes de propiciar avaliação do custo pela administração diante de
orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento,
valor es mado em planilhas de acordo com o preço de mercado,
cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto,
deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e
gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara,
concisa e objetiva.

1.5.4. Art. 30:

Art. 30 O processo licitatório será instruído com os seguintes documentos:

I - justificativa da contratação;

II - termo de referência;

III - planilhas de custo, quando for o caso;

IV - previsão de recursos orçamentários, com a indicação das respec vas
rubricas;

V – autorização de abertura da licitação;

VI – designação do pregoeiro e equipe de apoio;

VII – edital e respectivos anexos, quando for o caso;

VIII – minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, ou
minuta da ata de registro de preços, conforme o caso;

[...]

 

1.6. DECRETO Nº 25.966/2005 (Ins tui o e-Compras, Sistema de Controle e
Acompanhamento de Compras e Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal, e dá outras
providências):

1.6.1. Art. 7º:
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Art. 7º A licitação na modalidade de pregão eletrônico de que trata o
ar go 2º deste Decreto, reger-se-á, no âmbito do Distrito Federal, no que
couber, pelo Decreto Federal nº 5.450, de 31 de maio de 2005.

 

1.7. PARECER Nº 1.032/2010–PROCAD/PGDF (Aprovação de Minuta Padrão de Edital para
Pregão Eletrônico – Aquisição de Material Comum, para ser utilizada pela Central de Licitações)

1.7.1. Merece destacar o seguinte:

[...]

Nesse sentido, aliás, menciona-se o Parecer n. 467/2008-PROCAD/PGDF:

“Muito embora seja viável a emissão de parecer quanto à minuta padrão
de edital, entendo, no entanto, que o presente parecer, por se limitar a
análise da minuta em abstrato, não tem o condão de atender, nos feitos
em que concretamente se processarem as licitações, a plenitude do que
previsto no art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93.

Com efeito, deverá a Central de Compras juntar aos autos, em cada uma
das licitações a adotar a presente minuta, parecer jurídico que se
manifeste quanto ao atendimento dos requisitos da denominada fase
interna da licitação, bem como, verifique a regularidade da adaptação da
minuta ao caso concreto. Nesse sen do é o Parecer nº 041/2008 –
PROCAD/PGDF, da lavra da i. Procuradora do Distrito federal Drª Danuza
M. Ramos”. (grifo meu).

 

1.8. PARECER TÉCNICO Nº 085/2010-O-ATL/CELIC (Ressalta que foram implementadas na
Minuta Padrão as recomendações e sugestões exaradas no Parecer nº 1.032/2010 –PROCAD/PGDF;
concluindo, portanto, que a minuta analisada poderá ser u lizada como padrão para as licitações de
objeto idên co, nos termos do Parecer 1.032/2010-PROCAD/PGDF, caso haja observância das demais
normas legais de regência e das recomendações daquela Casa Jurídica)

 

1.9. PARECER Nº 583/2011–PROCAD/PGDF (Opina pela viabilidade jurídica da u lização
das minutas padrões de edital de licitação adotadas pela Central de Compras e já previamente
aprovadas pela PGDF)

 

1.10. ACÓRDÃO 392/2006-PLENÁRIO/TCU (É legal a u lização de procedimentos licitatórios
padronizados, desde que atenda aos princípios da legalidade, da eficiência, da proporcionalidade e
que o gestor verifique a conformidade entre a licitação pretendida e a minuta padrão do edital e do
contrato previamente examinados e aprovados pelo órgão jurídico)

 

1.11. DECISÃO Nº 1.448/2011-TCDF (Afirma que caberá exclusivamente ao gestor público
atestar a identidade de situações entre a minuta padronizada e a situação concreta)

 

1.12. DECRETO DO DISTRITO FEDERAL Nº 33.599/2012 (Exclui o CBMDF do regime de
centralização de compras de que trata a Lei Distrital nº 2.340, de 12 de abril de 1999, e faculta sua
utilização por meio da Central de Compras e Licitações da SEPLAG/DF, e dá outras providências)

1.12.1. Art. 1º:

Art. 1º Ficam excluídas da centralização de que trata o ar go 2º da Lei
Distrital nº 2.340, de 12 de abril de 1999, as compras e contratações
necessárias ao funcionamento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal.
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2. Considerando ainda, a legislação aplicada ao CBMDF, que estabelece as competências para as
unidades e para as funções exercidas por Bombeiros Militares desta Corporação, no que diz respeito à
fase interna dos processos licitatórios:

 

2.1. DECRETO FEDERAL Nº 7.163/2010 (Regulamenta o inciso I do art. 10-B da Lei nº 8.255,
de 20 de novembro de 1991, que dispõe sobre a organização básica do CBMDF):

2.1.1. Art. 30:

Art. 30 Compete à Diretoria de Saúde, órgão incumbido das a vidades
relacionadas com a atenção à saúde do bombeiro militar, seus
dependentes legais e pensionistas, além do previsto no art. 26:

[...]

III – exercer a função de ordenador de despesas, especificamente quanto
aos créditos e recursos relacionados com a sua área de competência,
observada a legislação específica.

2.1.2. Art. 31:

Art. 31 Compete ao Departamento de Administração Logís ca e
Financeira, além do previsto no art. 25:

I – planejar, orientar, coordenar e controlar as a vidades relacionadas
com:

a) orçamento e finanças;

[...]

c) aquisições e contratações;

[...]

e) especificação técnica;

[...]

2.1.3. Art. 32:

Art. 32 Compete à Diretoria de Orçamento e Finanças, órgão incumbido
das atividades orçamentárias, financeiras e contábeis, além do previsto no
art. 26:

[...]

I – exercer a função de ordenador de despesas, observado o disposto no
inciso III do art. 30 e na legislação específica;

[...]

2.1.4. Art. 33:

Art. 33 Compete à Diretoria de Contratações e Aquisições, órgão
incumbido das a vidades relacionadas com as contratações e aquisições,
além do previsto no art. 26:

I – realizar licitações, adesões às atas de registro de preços, dispensas e
inexigibilidades de licitação, com vistas às compras e contratações
necessárias ao funcionamento da Corporação;

II – autuar e dar prosseguimento aos processos administra vos rela vos
às aquisições e contratações;

[...]

2.1.5. Art. 34:

Art. 34. Compete à Diretoria de Materiais e Serviços, órgão incumbido das
a vidades relacionadas com manutenção predial e de materiais, novas
edificações, controle patrimonial, intendência e subsistência, além do
previsto no art. 26:
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previsto no art. 26:

I – elaborar especificação técnica de obras, viaturas, embarcações,
aeronaves, materiais, equipamentos, serviços e demais necessidades da
Corporação;

[...].

2.1.6. Art. 43:

Art. 43. São atribuições comuns do Subcomandante-Geral, do Chefe do
Estado-Maior-Geral, do Controlador, dos Chefes de Departamento, do
Auditor, do Corregedor, do Ouvidor, dos Diretores, do Ajudante-Geral e
do Chefe de Gabinete do Comandante-Geral, sem prejuízo das atribuições
específicas previstas neste Decreto:

[...];

III - decidir acerca de questões relativas à sua área de atuação;

[...]

 

2.2. REGIMENTO INTERNO DO DEALF (Aprovado pela Portaria n° 26, de 20 de abril de 2011,
publicada no BG nº 77, de 25 de abril de 2011):

2.2.1. Art. 29:

Art. 29 Ao Diretor de Orçamento e Finanças compete:

[...]

II - decidir sobre questões do sistema de administração financeira e
orçamentária e submeter ao Chefe do DEALF as que lhe escapem a
competência;

[...]

X - instruir processos com declaração de que a despesa a ser realizada tem
adequação orçamentária e financeira com o plano plurianual e com a lei
orçamentária anual;

[...]

XIV - atuar como Ordenador de Despesas; e

[...]

2.2.2. Art. 46:

Art. 46 À DICOA compete:

[...]

II - realizar licitações, adesões ao Sistema de Registro de Preços, dispensas
e inexigibilidades de licitação e o cadastro de empresas interessadas em
par ciparem das licitações do CBMDF nas modalidades de Convite e
Tomada de Preços, com vistas às compras e contratações necessárias ao
funcionamento da Corporação;

III - autuar e dar prosseguimento aos processos administra vos rela vos
às aquisições e contratações;

[...]

2.2.3. Art. 58:

Art. 58 Ao Diretor de Contratações e Aquisições compete:

[...]

III - determinar a abertura de processos administra vos para realização
das compras e contratações do CBMDF, indicando a modalidade de
licitação adequada;

IV - solicitar ao órgão competente informação prévia quanto à
disponibilidade orçamentária para as aquisições e contratações;

[...]
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VIII - assinar atos convocatórios e editais de licitação;

[...]

2.2.4. Art. 81:

Art. 81 À DIMAT compete:

I - elaborar a especificação técnica dos bens, serviços e obras a serem
adquiridos ou contratados pela Corporação;

[...]

2.2.5. Art. 83:

Art. 83 À Seção de Coordenação Logís ca (SELOG), além das atribuições
constantes do Art. 82, compete:

[...]

II - analisar previamente os pedidos de aquisições;

[...]

2.2.6. Art. 84:

Art. 84 À Seção de Elaboração de Projetos Básicos e Pedidos de Compra
(SEPEC), além das atribuições constantes do Art. 82, compete:

I - formalizar os pedidos de compra e projetos básicos com base nas
solicitações e nas informações técnicas prestadas pelo órgão requisitante;

II - realizar pesquisas de preços de bens e serviços junto ao mercado ou
em outros órgãos públicos de modo a nortear os processos de aquisição,
contratação e as prorrogações de vigência dos contratos de natureza
contínua;

[...]

2.2.7. Art. 87:

Art. 87 Ao Diretor de Materiais e Serviços compete:

[...]

IV - aprovar as requisições de aquisição de bens e serviços;

V - aprovar as especificações de bens e os projetos básicos elaborados
pela Diretoria;

[...]

VIII - encaminhar os pedidos de aquisição/projetos básicos, devidamente
instruídos, ao DICOA; e

[...]

2.2.8. Art. 89:

Art. 89 Ao Chefe da Seção de Coordenação Logística (SELOG) compete:

I - analisar previamente os pedidos de aquisição de bens e contratação de
serviços e submetê-los à aprovação do Diretor;

II - encaminhar os pedidos para o Diretor; e

[...]

2.2.9. Art. 90:

Art. 90 Ao Chefe da Elaboração de Projetos Básicos e Pedidos de Compra
(SEPEC) compete:

[...]

V - assinar os pedidos de compra e os projetos básicos;

VI - coordenar e fiscalizar a elaboração das especificações técnicas que
irão compor o pedido de compra ou projeto básico;

[...]
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3. Referencio ao pleito os documentos digitalizados via processo SEI nº 00053-SEI022355/2015:

a) Portaria de nomeação da Comissão Permanente de Licitação e Equipe de Apoio, nº de
protocolo 21394808;

b) Edital Padrão u lizado pela SULIC para pregão eletrônico para aquisição de material comum,
nº de protocolo 0081030;

c) Parecer nº 1.032/2010–PROCAD/PGDF e Parecer Técnico nº 085/2010-O-ATL/CELIC, ambos
no protocolo nº 0081054;

d) Parecer nº 583/2011–PROCAD/PGDF, nº de protocolo 0081068.

4. Informo que o  processo nº 00053-00042934/2019-76 foi relacionado a esse processo, por
conter os documentos citados:

a) Pesquisa de preços;

b) Informação da SEPEC/DIMAT discorrendo sobre a metodologia u lizada para a definição dos
valores de referência;

c) Termo de Referência; e

d) Memorando com a aprovação do Termo de Referência pelo Diretor de Materiais e
Serviços para a contratação do objeto.

5. Todos os expedientes acima elencados são de competência de outros setores do CBMDF,
conforme se observa nas peças e na legislação citadas no presente documento.
6. Em razão da especificação apresentada pelo setor requisitante apontada no Termo de
Referencia supracitado, a modalidade pregão eletrônico proporcionará a obtenção de melhores
propostas, atentando-se para os princípios da celeridade, justo preço e compe vidade. Isto posto, para
a contratação almejada, S U G I RO que o processo licitatório ocorra na modalidade de PREGÃO
ELETRÔNICO.

 

Assessor e Pregoeiro da DICOA/DEALF

 

Documento assinado eletronicamente por FRANKNEI DE OLIVEIRA RODRIGUES, Ten-Cel. RRm ,
matr. 1399993, Pregoeiro(a), em 26/09/2019, às 14:43, 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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 28932030 código CRC= 153561F0.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SAM Bloco D Módulo E - Pa lácio Imperador Dom Pedro I I  - QCG/CBMDF - CEP 70640-020 - DF

39013481
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Contratações e Aquisições

Comissão Permanente de Licitação/Pregoeiros e Equipe de Apoio

Despacho SEI-GDF  CBMDF/DICOA/COPLI/PREAP Brasília-DF, 26 de setembro de 2019

Interessado: Pregoeiros e Equipe de Apoio - PREAP.

Processo nº: 00053-00079697/2019-07.

Referência: Aquisição de capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção Individual (EPI)
des nado aos pilotos, médicos e enfermeiros do Grupamento de Aviação Operacional do Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo
de Referência constante do Anexo I do Edital.

Assunto: Licitação - modalidade e designação.

 

Em atendimento à legislação mencionada na Informação SEI-GDF -
CBMDF/DICOA/COPLI/PREAP, nº de protocolo 28932030, no que diz respeito às competências deste
Diretor, resolvo:

I - DETERMINAR:

a) O cadastramento do Pregão Eletrônico no portal de compras;

b) A abertura de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, visto a informação do Chefe
SELIC/DEALF;

II - BALIZAR o valor máximo aceitável para a futura contratação de acordo com a pesquisa de
preços realizada na Administração Pública, conforme tópico 8 do Termo de Referência, protocolo nº
28077427;

III - DESIGNAR o Ten.-Cel. RRm/PTTC FRANKNEI DE OLIVEIRA RODRIGUES, matr. 1399993,
Pregoeiro do CBMDF, para conduzir o certame, bem como, os Pregoeiros Ten.-Cel. QOBM/Comb.
LEONARDO MONTEIRO LOPES, matr. 1400128; o Ten.-Cel. RRm/PTTC. PAULO ARTHUR DE SANTA
CRUZ DOS SANTOS, matr. 1399940 e a Maj. QOBM/Comb. KARLA REGINA BARCELLOS ALVES, matr.
1414789, como pregoeiros subs tutos nos impedimentos do pregoeiro tular e a Equipe de Apoio
nomeada na Portaria de 15 de abril de 2019, publicada no DODF nº 74, de 22 de abril de 2019,
protocolo 21394808 para conduzirem o certame;

IV - ACOSTAR os documentos referenciados pelo Pregoeiro;

V - ENCAMINHAR ao Pregoeiro do CBMDF para as providências cabíveis quanto a confecção das
minutas de edital e contrato, concretas ao caso.

 

 

MARCELO TEIXEIRA DANTAS - Cel. QOBM/Comb.

Diretor Contratações e Aquisições

Matr. 1399943
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Documento assinado eletronicamente por MARCELO TEIXEIRA DANTAS, Cel. QOBM/Comb,
matr. 1399943, Diretor(a) de Contratações e Aquisições do CBMDF, em 26/09/2019, às 15:27,
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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 28932586 código CRC= 821DDFDA.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SAM Bloco D Módulo E - Pa lácio Imperador Dom Pedro I I  - QCG/CBMDF - CEP 70640-020 - DF

39013481

00053-00079697/2019-07 Doc. SEI/GDF 28932586
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MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR MEIO DA INTERNET. 

TIPO: Menor Preço. 

PROCESSO Nº: 00053-00079697/201907. 

INTERESSADO: GAVOP/CBMDF. 

OBJETO: Aquisição de capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção Individual (EPI) destinado aos 

pilotos, médicos e enfermeiros do Grupamento de Aviação Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 
Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital. 

 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24.104.  

PROGRAMA DE TRABALHO: 28.845.0903.00NR.0053.  

ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.52.  

FONTE DO RECURSO: 100 FCDF.  

CÓDICO PARF: I- 05.  

VALOR ESTIMADO: R$ 1.548.600,00 (um milhão quinhentos e quarenta e oito mil e seiscentos reais). 

 

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATÉ: 19:00 horas do dia ___/___/2019. 

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ATÉ: 19:00 horas do dia ___/___/2019. 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 13:00 horas do dia ___/___/2019. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 13:30 horas do dia ___/___/2019. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14:00 horas do dia ___/___/2019. 

 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, 

obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico. 

ENDEREÇO: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no endereço: 

www.comprasgovernamentais.gov.br.  

 

EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO 

 

O Distrito Federal, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, no uso de suas atribuições legais, torna 
público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, 
do tipo menor preço, para aquisição do objeto especificado no Anexo I deste Edital. 

O presente certame será regido pela Lei nº 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Federal nº 5.450/05, pela Lei 
Complementar nº 123/2006, pelo Decreto do Distrito Federal 25.966/05 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores, Decreto Distrital 26.851/2006, Decreto Distrital nº 35.592/2014 além das demais normas 
pertinentes, observadas as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos. 

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promova a comunicação 
pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação 
em todas as suas fases.  

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento 
de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica 
www.comprasgovernamentais.gov.br que terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; 
receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; 
conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no 
instrumento convocatório; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e 
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decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do 
certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o 
processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.  

O Edital estará disponível gratuitamente no Portal www.cbm.df.gov.br e no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 

1 DO OBJETO 

1.1 Aquisição de capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção Individual (EPI) destinado aos pilotos, 
médicos e enfermeiros do Grupamento de Aviação Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, 
conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital. 

1.2 Integram este Edital todos os seus Anexos. 

 

2 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO 

2.1 Poderão participar deste Pregão as empresas interessadas do ramo de atividade do objeto desta licitação que 
comprovem sua qualificação, na forma indicada neste Edital: 

2.1.1 Que estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do § 
1º, art. 1º do Decreto 3.722, de 9 de janeiro de 2001, publicado no D.O.U. de 10 de janeiro de 2001 e art. 4º do 
Decreto Distrital nº 23.546/03; ou 

2.1.2 Que não estejam cadastradas no SICAF ou que estiverem com seus cadastramentos vencidos, também 
poderão participar da licitação, desde que atendidas as exigências do item 7, deste edital. 

2.2 A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às 
condições deste Edital. 

2.3 Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação ou participar do contrato dela decorrente: 

2.3.1 Empresas que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 
credores, dissolução, liquidação, estrangeiras que não funcionem no país, nem aquelas que tenham sido 
declaradas inidôneas pela Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital, 
bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com o Distrito Federal. 

2.3.2 Empresas constituídas em consórcios e pessoas físicas. 

2.3.3 Servidor ou dirigente da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. 

2.3.4 O autor do Termo de Referência, do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica. 

2.3.5 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do termo de referência, ou do projeto 
básico ou executivo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% 
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. 

2.3.6 Pessoa jurídica, cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar de agente público, 
preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da administração pública do Distrito Federal em 
que este exerça cargo em comissão ou função de confiança por meio de contrato de serviço terceirizado ou 
contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens, ou ainda de convênios e os instrumentos 
equivalentes. 

2.3.7 Considerando o art. 97 da Lei nº 8.666/93, será realizada pesquisa junto aos Portais na Internet de Governos 
(STC/GDF e CEIS/CGU) e no CNJ (condenações cíveis por atos de improbidade administrativa), para aferição 
de eventuais registros impeditivos de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração 
Pública. 

2.4 As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para o ITEM. (Parecer 
143/2005 e 648/2009-PROCAD/PGDF). 

 

3 DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

3.1 As empresas que desejarem participar do Pregão deverão enviar a proposta eletronicamente, até o dia e 
horário e no endereço eletrônico indicados no preâmbulo deste Edital, ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese 
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de não haver expediente nessa data, devendo todos os campos do formulário disponibilizado ser preenchidos, 
observando as orientações contidas no mencionado endereço. 

3.2 As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar desta licitação em condições 
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, devendo para isso fazer o 
seu devido enquadramento como ME ou EPP em campo próprio no sistema, QUANDO DO CADASTRO DE SUA 
PROPOSTA, DECLARANDO assim, para fins legais, sob as penas da lei, que cumprem os requisitos legais para a 

qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e 
da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial 
quanto ao seu art. 3º, que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos seus artigos 42 a 49 e que 
não se enquadram nas situações relacionadas no § 4º do art. 3º da citada Lei Complementar. 

3.3 Em virtude da necessidade de padronização do objeto, não haverá cota reservada para as entidades 
preferenciais, prevista no art. 26 da Lei Distrital nº 4.611/2011. 

 

4 DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO 

4.1 O credenciamento é a condição obrigatória para formulação de lances e praticar todos os atos neste Pregão, 
que se dará pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema 
eletrônico, obtida no site www.comprasgovernamentais.gov.br.  

4.2 Para obtenção de chave e senha para seus representantes o licitante deverá estar previamente cadastrado no 
site www.comprasgovernamentais.gov.br. 

4.3 O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de seu 
representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 
eletrônico. 

4.4 O uso da senha de acesso é de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo qualquer transação efetuada 
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao CBMDF, promotora da licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiro. 

4.5 A representação do licitante far-se-á por meio de instrumento particular e/ou público de procuração com firma 
reconhecida em cartório, que comprove os necessários poderes para praticar todos os atos inerentes ao certame em 
nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá 
apresentar cópia do estatuto ou contrato social, ou instrumento específico no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

4.6 A chave de identificação e a senha terão validades indeterminadas e poderão ser utilizadas em qualquer 
Pregão Eletrônico realizado no “ComprasGovernamentais”, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou 
por iniciativa da Administração, devidamente justificada. 

4.7 Como requisito para a participação no pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que tem pleno conhecimento das exigências previstas no Edital e declarar que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação, conforme anexo IV. 

4.8 Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de 
uma Licitante. 

 

5 DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO 

5.1 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, 
assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances. 

5.2 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo Sistema, Pregoeiro ou de sua desconexão. 

5.3 A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante. 

5.4 Até a data e hora marcada para o recebimento das propostas, os licitantes deverão inserir proposta em moeda 
nacional do Brasil e em língua portuguesa, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico no sitio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, no qual consignará apenas o valor total do item, bem como indicará de modo 
detalhado as características do produto cotado com suas especificações claras, inclusive informando uma única 
marca e modelo para cada item. 

Edital Minuta - Edital Pregão Eletrônico nº 72/2019-CBMDF (28951977)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 55



 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E FINANCEIRA 

DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES 

  

 

EDITAL DE LICITAÇÃO                                PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2019 - DICOA/DEALF/CBMDF 

___________________________________________________
 “Brasília – Patrimônio da Humanidade”

 ____________________________________________________
 

DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES 
Quartel do Comando Geral –  SAM Quadra “B” Bloco “D” - Tel: 3901-3481/3901-3483 

www.cbm.df.gov.br 
Página 4 

5.5 A empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá enviar sua proposta atualizada em 
conformidade com o último lance ofertado, em língua portuguesa, num prazo máximo de 2 (duas) horas após a 
convocação pelo pregoeiro, por meio da opção “Enviar Anexo” do Sistema Eletrônico, devendo a proposta conter: 

a) Nome da proponente, endereço, correio eletrônico (e-mail), números de telefone e fax, números do CNPJ e da 

Inscrição Estadual ou do Distrito Federal; 

b) Preço unitário e total do objeto, devendo estar inclusos nos preços ofertados todos os tributos, embalagens, 

encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta 
licitação; 

c) A indicação de uma única marca e modelo para o objeto, sem prejuízo da indicação de todas as características do 

produto cotado, com especificações claras e detalhado, inclusive tipo, referência, observadas as especificações 
constantes no Anexo I deste Edital. 

d) Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega. 

e) Prazo de entrega não superior a 120 dias corridos, contados da assinatura do contrato ou do recebimento da Nota 

de Empenho, quando não houver a formalização do instrumento de contrato; 

5.6 Caso o prazo de que trata o item 5.5, letra “d”, não esteja expressamente indicado na proposta, o mesmo será 

considerado como aceito para efeito de julgamento. 

5.7 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a prazo e 
especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus termos originais, 
ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais. 

5.8 Para efeito de aceitabilidade da proposta, não serão admitidos valores superiores aos preços unitários e totais 
estimados pelo CBMDF na planilha que segue no item 8.2 do Termo de Referência que segue como Anexo I deste 
Edital. O desrespeito a essa regra levará os itens correspondentes a serem considerados fracassados. 

5.9 Em caráter de diligência, os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema 
ComprasGovernamentais poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada, a qualquer momento. Nesse 
caso, os documentos deverão ser encaminhados, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, para a Seção de Licitações da 
Diretoria de Contratações e Aquisições do CBMDF, sito ao Setor de Administração Municipal - SAM Quadra “B” Bloco 
“D”, CEP 70610-600, Brasília - DF (ao lado do DER). 

5.10 Os dados inseridos na proposta, como correio eletrônico, número de telefone e fax, serão utilizados para a 
comunicação oficial entre o CBMDF e a empresa, tanto na fase licitatória quanto na fase contratual. 

 

6 DA ABERTURA DA SESSÃO, DO JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO 

6.1 A partir do horário previsto no Sistema e informado neste Edital, terá início a sessão pública do pregão 
eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas. 

6.2 Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
Sistema Eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do recebimento do seu lance e respectivo horário de 
registro e valor. 

6.3 Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor 
zero, bem como propostas que apresentarem valores superiores aos preços unitários e totais estimados pelo CBMDF 
na planilha que segue no item 8.2 do Termo de Referência que segue como Anexo I deste Edital. 

6.4 Serão desclassificadas propostas que contenham preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim 
entendidos: 

I - preços excessivos, quando os mesmos apresentarem valores superiores ao preço estimado constante deste Ato 
Convocatório/Anexo; 

II - inexequíveis, sejam inferiores ao custo de produção, acrescidos dos encargos legais, quando o licitante será 
convocado para demonstrar a exequibilidade do preço ofertado, e, se não demonstrado, será desclassificado; 

III - serão analisados, para a definição de valores excessivos ou inexequíveis, os preços unitários e globais. 

6.5 Os preços oferecidos devem estar compatíveis com os praticados no mercado. 

6.6 Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos no Instrumento 
Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo. 
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6.6.1 Em consonância com o § 3º, art. 43, da Lei nº 8.666/93, para fins de verificação/comprovação quanto ao 
atendimento das especificações contidas no Termo de Referência, o Pregoeiro poderá promover 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, requerendo a remessa 
de folders, catálogos, prospectos técnicos, dentre outros que julgar cabíveis à análise objetiva dos 
produtos ofertados pelas licitantes. 

6.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado pelo pregoeiro para a abertura da 
sessão de lances e as seguintes condições: 

6.7.1 Os licitantes somente poderão oferecer lances cujos valores sejam inferiores ao último lance por ele ofertado e 
registrado no sistema; 

6.7.2 No caso de lances de mesmo valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar; 

6.7.3 Poderão ser enviados lances superiores ao menor lance registrado para a primeira colocação com a finalidade 
de se disputar as colocações subsequentes; 

6.7.4 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o 

intervalo entre lances não poderá ser inferior a 3 (três) segundos (art. 2º da Instrução Normativa nº 3, de 
16/12/2011). 

6.8 No julgamento das propostas será adotado o critério de menor preço por ITEM, observados os prazos 

máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais 
condições estabelecidas neste Edital. 

6.9 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado vedado a identificação do detentor do lance. 

6.10 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro. 

6.11 O Pregoeiro poderá, se necessário, suspender a sessão para recorrer a setores técnicos internos e externos, 
bem como aos órgãos requisitantes da compra do material objeto deste Pregão, a fim de obter parecer que possibilite 
melhor julgamento das especificações dos produtos cotados, definindo nova data para continuidade da sessão 
licitatória. 

6.12 O Sistema Eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período 
de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção 
de lances. 

6.13 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo Sistema 
Eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor 
proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no 
Edital. 

6.13.1 A negociação será realizada por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

6.14 Por força do que dispõe o artigo 44 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, as 
microempresas e empresas de pequeno porte, terão tratamento diferenciado e favorecido, observados as seguintes 
regras: 

6.14.1 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas 
de pequeno porte. 

6.14.1.1 Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º do artigo 44 da Lei Complementar nº 
123/06 será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 

6.14.2 Para efeito do disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123/06, ocorrendo o empate, proceder-se-à da 
seguinte forma: 

6.14.2.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado; 

6.14.2.2 Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput do 
artigo 45 da Lei Complementar nº 123/06, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, na ordem classificatória, 
para o exercício do mesmo direito; 

6.14.2.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
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encontre em situação de empate, será efetuado sorteio, aleatório e automático pelo sistema, entre elas para 
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

6.14.3 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no “caput” do artigo 45 da Lei Complementar nº 123/06, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

6.14.3.1 O disposto no artigo 45 da Lei Complementar nº 123/06, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

6.14.3.2 No caso do pregão, após o encerramento dos lances, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 
classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de cinco minutos por item e/ou 
lote em situação de empate, sob pena de preclusão do direito. 

6.15 Encerrada a fase de lance o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme 
disposto neste Edital. 

6.16 Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor valor e o 
estimado para a contratação. 

6.17 Constatado o atendimento pleno às exigências habilitatórias e do Edital, será declarado o proponente 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 

6.17.1 A adjudicação será realizada por ITEM. 

6.18 Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 
examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 

6.19 No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão eletrônico, o Sistema 
Eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o pregoeiro, quando 
possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados; 

6.20 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão eletrônico será 
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, por 
meio de mensagem eletrônica divulgando data e hora da reabertura da sessão; 

6.21 Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e Anexos, a 
proposta será desclassificada. 

 

7 DA HABILITAÇÃO 

7.1 Encerrada a etapa de lances e negociação, o pregoeiro solicitará o envio dos documentos exigidos para a 
habilitação, conforme regulado neste Edital, que deverão ser enviados em até 2 (duas) horas. Os documentos deverão 
ser enviados exclusivamente por meio do ComprasGovernamentais (opção “Enviar Anexo” do Sistema Eletrônico). 

7.2  Para habilitar-se as empresas deverão estar devidamente cadastradas e habilitadas parcialmente no Sistema 
de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e apresentar a documentação complementar solicitada ou 
aquela relacionada no Item 7.2.2 deste Edital. 

a) A habilitação fica condicionada à verificação dos seus respectivos registros, bem como da validade dos documentos 
cadastrais e de habilitação parcial por meio de consulta “on-line” ao SICAF, no ato da abertura do certame, que será 
impressa sob forma de “Declaração de Situação”, que instruirá o processo, nos termos dos artigos 27 a 31 da Lei 
8.666/93, do artigo 3º do Decreto nº 3.722/2001 e da instrução Normativa MARE nº 5 de 21/07/95, republicada no DOU 
do dia 19/04/96; 

7.2.1 As licitantes devidamente cadastradas no SICAF deverão encaminhar os seguintes documentos: 

I – Declaração, sob as penas da lei, da superveniência de fato impeditivo da habilitação (exigida somente se houver fato 
impeditivo); 

II – Declaração de que não utiliza mão-de-obra, direta ou indireta, de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de 
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 
16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso V, do art. 27, 
da Lei nº 8.666/93) (modelo Anexo III); 

III – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em características com o objeto desta 
licitação, por intermédio da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
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direito público ou privado; considerando-se compatível, a comprovação de fornecimento anterior de objeto com as 
seguintes características: Equipamento de Proteção Individual; 

IV – Certidão Negativa de Débitos ou certidão positiva com efeito de negativa, emitida pela Secretaria de Estado de 
Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, para as empresas com sede ou domicílio fora do 
Distrito Federal, que poderá ser obtida através do site www.fazenda.df.gov.br; 

V - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em plena validade e expedida pelo Tribunal Superior do 
Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n

o
 5.452, de 1

o
 

de maio de 1943. 

VI – As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices contidos no 
cadastro do SICAF, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total 
estimado para o item constante do Anexo I. 

a) A comprovação deverá ser feita quando da habilitação, apresentando o balanço Patrimonial e Demonstrações 
Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei devidamente registrados ou pelo 
Registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social, conforme regulado pelo subitem 7.2.2 deste edital. 

VII - Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), 
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de 
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser 
apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores; 

7.2.1.1 A licitante cuja habilitação parcial no SICAF acusar no demonstrativo “Consulta Situação do Fornecedor”, 
algum documento com validade vencida, deverá encaminhar o respectivo documento a fim de comprovar a 
sua regularidade. 

7.2.2 As Licitantes não cadastradas ou com situação irregular junto ao SICAF, deverão encaminhar os seguintes 
documentos: 

I – Declaração, sob as penas da lei, da superveniência de fato impeditivo da habilitação (exigida somente se houver fato 
impeditivo); 

II – Declaração de que não utiliza mão-de-obra, direta ou indireta, de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de 
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 
16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso V, do art. 27, 
da Lei nº 8.666/93) (modelo Anexo III); 

III – Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado, 
nos termos da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990; 

IV – Prova de Regularidade junto à Fazenda Nacional (Débitos e Tributos Federais), à Dívida Ativa da União e junto à 
Seguridade Social (contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, 

de 24 de julho de 1991 – contribuições previdenciárias e as às de terceiros), fornecida por meio da Certidão Negativa, 
ou Positiva com Efeito de Negativa, de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

V - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou certidão positiva com efeito de negativa, em plena validade e 
expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

VI – Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), 
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de 
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser 
apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores; 

VII – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal ou Distrital, da sede do licitante; 

VIII – Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, emitida pela Secretaria de Estado de 
Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, para as empresas com sede ou domicílio fora do Distrito 

Federal, que poderá ser obtida por meio do site www.fazenda.df.gov.br; 

IX – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em características com o objeto desta 
licitação, por intermédio da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado; considerando-se compatível, a comprovação de fornecimento anterior de objeto com as 
seguintes características: Equipamento de Proteção Individual; 

X – Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentadas 
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na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

a) as empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de abertura, devidamente 
autenticado pela Junta Comercial; 

b) a boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) e 
Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

 

LG = 
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 

LC = 
ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 
 

SG = 
ATIVO TOTAL 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 

c) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer  um dos índices acima, deverão 
comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado para o item constante do 
Anexo I. A comprovação deverá ser feita quando da habilitação, pelo balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis 
do último exercício social, conforme estabelecido no inciso X deste subitem. (conforme Decisão nº 5876/2010-TCDF) 

XI – Apresentar registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

XII – Apresentar prova de inscrição Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; e 

XIII – Apresentar registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social devidamente registrado na Junta 

Comercial para comprovação do ramo de atividade e do capital social, quando for o caso. 

7.3 Nos termos do art. 43 da Lei Complementar 123, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
fiscal e trabalhista das micro e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração, para a regularização, nos termos da legislação pertinente. 

7.3.1 A não regularização no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e neste Edital e Anexos, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação para prosseguimento do certame em seus termos 
ulteriores ou revogar a licitação se decisão oportuna e conveniente, além de incidir a prescrição contida no art. 
7° da Lei 10.520/02. 

7.4 Em caráter de diligência, os documentos de habilitação remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do 
sistema ComprasGovernamentais poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada, a qualquer momento. 
Nesse caso, os documentos deverão ser encaminhados, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, para a Seção de 
Licitações da Diretoria de Contratações e Aquisições do CBMDF, sito ao Setor de Administração Municipal - SAM 
Quadra “B” Bloco “D”, CEP 70610-600, Brasília - DF (ao lado do DER). 

7.5 Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome da matriz ou todos em nome da 
filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede 
do interessado. 

7.6 Para os efeitos desta licitação, considera-se sede a matriz ou o único estabelecimento comercial, industrial e 
de prestação de serviços da empresa (mesmo CNPJ). 

7.7 Em todas as hipóteses referidas nos 7.2.1 e 7.2.2 deste Edital, não serão aceitos protocolos, tampouco 
documentos com prazo de validade vencido. 

7.8 Quando o documento e/ou certidões apresentados não informarem a sua validade deverão estar datados dos 
últimos 90 (noventa) dias, exceto a Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial 
(itens 7.2.1, inciso VII; e 7.2.2, inciso VI deste Edital), que deverá estar datada dos últimos 30 (trinta) dias. 

7.9 A empresa que não enviar a documentação de habilitação por meio do ComprasGovernamentais quando 
solicitado pelo(a) pregoeiro(a), ou que não enviar sua proposta de preço, será inabilitada e estará sujeita às penalidades 
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previstas no Decreto 26.851/2006 e alterações posteriores. 

 

8 DAS PENALIDADES 

8.1 Das Espécies 

8.1.1 As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida a prévia 
defesa, ficam sujeitas às seguintes sanções em conformidade com o Decreto nº 26.851/2006 (regula a 
aplicação de sanções administrativas previstas nas Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e dá outras 
providências), publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos Decretos nºs 26.993/2006, 
de 12/07/2006; 27.069/2006, de 14/08/2006; 35.831, de 19/09/2014; e 36.974, de 11/12/2015: 

I - advertência;  

II - multa; e 

III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito 
Federal, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. 

a) Para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo 
não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de 
Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e 
dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.  

8.1.2 As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente com a do 
inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.  

8.2 Da Advertência 

8.2.1 A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratada descumprir qualquer obrigação, e 
será expedido: 

8.2.1.1 A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratada descumprir qualquer obrigação, 
e será expedido pelo Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF quando o descumprimento da 
obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório e/ou na fase de execução contratual, entendida 
desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato. 

8.3 Da Multa  

8.3.1 A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada por atraso injustificado na entrega ou execução 
do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:  

I – 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, 
calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove 
décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 

II – 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, 
calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em 
caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo 
ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; 

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, 
sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste subitem;  

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do 
material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/ nota de empenho, calculado sobre a parte 
inadimplente; e 

V – até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do 
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contrato, exceto prazo de entrega. 

8.3.2 A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 e 
será executada após regular processo administrativo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3o do art. 86 da Lei nº 
8.666/93, observada a seguinte ordem:  

I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;  

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 

III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.  

8.3.3 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à contratada 
pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) ou equivalente, que 
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente. 

8.3.4 O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do 
vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na repartição 
interessada, ou no primeiro dia útil seguinte. 

8.3.5 Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:  

I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e 

II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.  

8.3.6 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta 
cometida, consoante o previsto do subitem 8.1.2 e observado o princípio da proporcionalidade.  

8.3.7 Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ou 
rescindidos, exceto se houver justificado interesse da Administração em admitir atraso superior a 30 (trinta) 
dias, que será penalizado na forma do inciso II do subitem 8.3.1.  

8.3.8 A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 8.3.1 não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual 

que não ensejam penalidades.  

8.4 Da Suspensão 

8.4.1 A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitação e de contratar 
com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o 
registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo 
Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 
SICAF, de acordo com os prazos a seguir:  

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente; 

II - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e 
anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma 
definitiva; 

III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de validade de sua 
proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do 
contrato; e 

IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:  

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou para 
outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação; 

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e 

c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o pagamento; 

8.4.2 O Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF é a autoridade competente para aplicar a penalidade de 
suspensão quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório e/ou na fase 
de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato. 

8.4.3 A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal e no Diário Oficial da União. 
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8.4.4 O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 5 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas 
forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões. 

8.5 Da Declaração de Inidoneidade 

8.5.1 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade equivalente, à vista dos 
motivos informados na instrução processual.  

8.5.2 A declaração de inidoneidade prevista neste item 8.5 permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos 
que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a 
aplicou, e será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de 
sua conduta e após decorrido o prazo da sanção.  

8.5.3 A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e seus 
efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do 
Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 1993.  

8.6 Das Demais Penalidades 

8.6.1 As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por quaisquer 
outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção no registro no Cadastro de 
Fornecedores do Distrito Federal, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

I - suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 24 (vinte e quatro) 
meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e 

II - declaração de inidoneidade, nos termos do subitem 8.5; 

III - aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 8.4.3 e 8.4.4. 

8.6.2 As sanções previstas nos subitens 8.4 e 8.5 poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que, 
em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais nºs 8.666, de 1993 ou 10.520, de 2002: 

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos; 

II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; e 

III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados. 

8.7 Do Direito de Defesa 

8.7.1 É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária 
ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação. 

8.7.2 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do 
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

8.7.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário; 

8.7.4 Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação da 
sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito 
Federal e no Diário Oficial da União, devendo constar: 

I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho; 

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar; 

III - o fundamento legal da sanção aplicada; e 

IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal. 

8.7.5 Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente 
para aplicação da sanção providenciará a sua imediata divulgação no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ComprasGovernamentais, 
e aos demais sistemas eletrônicos de contratação mantidos por órgãos ou entidades da Administração Pública 
do Distrito Federal. 
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8.7.6 Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal e no Diário Oficial da União as 
sanções aplicadas com fundamento nos subitens 8.2 e 8.3 deste capítulo de penalidades, as quais se 
formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.8 Do Assentamento em Registros  

8.8.1 Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa. 

8.8.2 As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou. 

8.9 Da Sujeição a Perdas e Danos 

8.9.1 Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 26.851/06 e suas 
alterações, previstas neste edital, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e 

danos causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais. 

8.10 Disposições Complementares 

8.10.1 As sanções previstas nos subitens 8.2, 8.3 e 8.4 do presente capítulo serão aplicadas pelo Diretor de 
Contratações e Aquisições do CBMDF. 

8.10.2 Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na entidade. 

 

9 DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS 

9.1 Para impugnar o presente Pregão, qualquer licitante poderá fazê-lo até 2 (dois) dias úteis que anteceder 
a abertura da sessão publica, de segunda a sexta no horário de 13h00min às 19h00min, mediante petição a ser 

enviada exclusivamente para o endereço eletrônico: impugnacoescbmdf@gmail.com. 

9.1.1 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela unidade requisitante do material, decidir sobre a petição. 

9.1.2 Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, desde que altere a formulação da proposta de preços, será 
definida e publicada nova data para realização do certame. 

9.2 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser envidados ao pregoeiro, até 3 
(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, de segunda a sexta no horário de 13h00min 

às 19h00min, mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico: 
impugnacoescbmdf@gmail.com. 

9.2.1 As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro através do site 
www.comprasgovernamentais.gov.br, no link correspondente a este edital, ficando todos os Licitantes 
obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pelo Pregoeiro. 

9.3 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei 
nº 10.520/2002, até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, de segunda a sexta 

no horário de 13h00min às 19h00min, mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico: 
impugnacoescbmdf@gmail.com. 

9.4 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, 
devendo registrar sua intenção em campo próprio disponibilizado no sistema no ícone “Recurso”, devendo o 
interessado, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, apresentar as razões do recurso em 
campo próprio específico do ComprasGovernamentais. A apresentação de contrarrazões dos demais licitantes 
ocorrerá no prazo de até 3 (três) dias úteis após o prazo do recorrente, devendo ser apresentadas em campo próprio 
específico do ComprasGovernamentais. 

9.4.1 As razões e contrarrazões serão recebidas somente no ComprasGovernamentais, por meio de campo 
próprio específico. Não serão recebidas e conhecidas razões de recurso e contrarrazões enviadas 
diretamente ao Pregoeiro ou por quaisquer outros meios (fax, correspondência, correio eletrônico, etc). 

9.5 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

9.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Seção de Licitações da 
Diretoria de Contratações e Aquisições do CBMDF, sito ao Setor de Administração Municipal – SAM, Quadra “B”, Bloco 
“D”, CEP 70610-600, Brasília/DF (ao lado do DER). 

9.7 A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão do 
pregão, implicará decadência do direito da licitante de recorrer, podendo o pregoeiro adjudicar o objeto à vencedora. 
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9.8 Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra suas decisões e ao Diretor de 
Contratações e Aquisições do CBMDF a decisão final sobre os recursos contra atos do Pregoeiro, nos termos do art. 8º, 
IV c/c art. 11, VII, do Decreto 5.450/05. 

9.9 Manifestada a intenção de interpor recurso, ficarão os demais licitantes intimados para, querendo, 
apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses, nos termos do art. 26, do 
Decreto 5.450/05. 

9.10 Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Diretor de 
Contratações e Aquisições do CBMDF procederá a homologação do certame. 

9.11 O recurso contra decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo, nos termos do § 1º do art. 26 c/c art. 27, todos do 
Decreto 5.450/05. 

9.12 Não serão conhecidos os recursos apresentados intempestivamente. 

 

10 DO CONTRATO 

10.1 Será obrigatório o Termo de Contrato nos casos previstos na Lei 8.666/93, quando a interessada será 
convocada para assinar o respectivo instrumento, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de recair o 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei n.º 8.666/93 e alterações subsequentes, no art. 7º da 
Lei 10.520 e neste Edital. 

10.1.1 Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de 
entregar a documentação exigida neste Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará 
impedido de licitar e de contratar com a Administração, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 
cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e/ou no contrato e das demais cominações legais. 

10.2 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, persistindo as obrigações 
decorrentes da garantia. 

10.3 Após a celebração do contrato, a licitante vencedora deverá no prazo de 5 (cinco) dias, prorrogável por igual 
período, prestar uma das seguintes garantias: 

I - caução em dinheiro, ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante 
registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos 
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; (redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004) 

II - seguro-garantia; ou, 

III - fiança bancária. 

10.3.1 Caberá ao contratado optar por uma das modalidades de garantia acima, no percentual de 5% (cinco por 
cento) do valor do contrato (Lei nº 8.666/93, art. 56, parágrafo 2º). 

10.3.1.1 A garantia deverá ter validade igual ou superior a 90 dias após a vigência do contrato. 

10.3.2 A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por instituição financeira que, por si ou 
pelos acionistas detentores de seu controle, não participem do capital ou da direção da licitante vencedora, 
sendo indispensável expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827, do Código Civil de 2002. 

10.3.3 Toda e qualquer garantia prestada pela licitante vencedora: 

a) somente poderá ser levantada 90 (noventa) dias após a extinção do contrato, e quando em dinheiro, atualizada 

monetariamente; 

b) poderá, a critério da Administração do CBMDF, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o 
inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da notificação regularmente expedida, a garantia deverá 
ser reconstituída; 

c) ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências administrativas ou judiciais. 

10.3.4 Sem prejuízo das sanções previstas na lei e neste Edital, a não prestação da garantia exigida será considerada 
descumprimento de cláusula contratual. 
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10.3.5 A garantia prestada deverá ser comprovada junto a Diretoria de Contratações e Aquisições no prazo previsto 
no item 10.3. 

10.3.6 Caso a contratada opte pela caução em dinheiro, a empresa deverá realizar TED ou depósito para a Secretaria 
de Estado de Fazenda do Distrito Federal, CNPJ 00.394.684/0001-53, no Banco Regional de Brasília (BRB) 
Agência 100; Conta 800482-8. 

10.4 O prazo máximo para assinatura e entrega do contrato é de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do 
recebimento do Termo de Convocação. 

10.4.1 O prazo para assinatura do contrato acima estabelecido poderá ser prorrogado uma única vez por igual 
período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 

10.4.2 A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 
dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento, sujeitando o infrator às 
penalidades legalmente estabelecidas. 

10.4.3 O convocado poderá, a critério da Administração, assinar o contrato diretamente no processo 
eletrônico (assinatura eletrônica), cabendo à Administração a liberação para assinatura de usuário 
externo no SEI. 

10.5 Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas 
neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato, nos termos do § 2º, do art. 27, 
do Decreto 5.450/05. 

10.6 O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus anexos e a proposta apresentada pela 
licitante vencedora. 

10.7 O contrato poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no art. 65 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações. 

10.8 Incumbirá à contratante providenciar a publicação resumida do instrumento do contrato e de seus eventuais 
termos aditivos, no Diário Oficial do Distrito Federal e no Diário Oficial da União. 

10.9 O contrato poderá ser rescindido conforme o disposto no artigo 78 com os desdobramentos dos artigos 79 e 
80, todos da Lei 8.666/93. 

 

11 DO PAGAMENTO 

11.1 Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados: 

I – Prova de Regularidade junto à Fazenda Nacional (Débitos e Tributos Federais), à Dívida Ativa da União e junto à 
Seguridade Social (contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, 

de 24 de julho de 1991 – contribuições previdenciárias e as às de terceiros), fornecida por meio da Certidão Negativa, 
ou Positiva com Efeito de Negativa, de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa 
Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90); 

III - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou certidão positiva com efeito de negativa, em plena validade e 
expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

IV – Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal. 

11.2 A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, 
CNPJ: 08.977.914/0001-19. 

11.2.1 As Notas Fiscais emitidas com dados (razão social ou CNPJ) divergentes dos informados no item 11.2, não 
serão aceitas. 

11.3 O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, 
desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento. 

11.3.1 A Nota Fiscal apresentada para fins de pagamento deve ser emitida pelo mesmo CNPJ constante na proposta 
de preços, à exceção de empresas que sejam matriz e filial (Acórdão nº 3.056/2008 – TCU – Plenário); 
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11.3.2 As Notas Fiscais apresentadas com CNPJ divergente da proposta de preços, à exceção de empresas matriz 
e filial (item 11.3.1, in fine), serão devolvidas pela Administração, para a devida correção (emissão de Nota 

Fiscal com o CNPJ correto). 

11.4 Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será 
atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento de acordo com a 
variação “pro rata tempore” do IPCA (art. 2º do Decreto Distrital nº 37.121, publicado no DODF nº 31, de 17 de fevereiro 
de 2016). 

11.5 Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de apuração acerca de quaisquer 
descumprimentos contratuais constatados, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou 
correção monetária (quando for o caso). 

11.6 Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento: 

I – Se o valor da multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela 
sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for 
o caso, cobrada judicialmente. 

11.7 A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei 8.666/93, de 21 
de junho de 1993 e será executada após regular processo administrativo, oferecido a contratada a oportunidade de 
defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3º do art. 86, da 
Lei 8.666/93. 

11.8 Os pagamentos, pelo CBMDF, de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) serão feitos, 
exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB 
(Decreto Distrital nº 32.767, de 17 de fevereiro de 2011). 

11.8.1 Excluem-se das disposições do item 11.8: 

a) os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública federal; 

b) os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou contratos que, em virtude 
de legislação própria, só possam ser movimentados em instituições bancárias indicadas nos respectivos 
documentos; 

c) os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham filiais e/ ou representações 
no DF e que venceram processo licitatório no âmbito deste ente federado. 

 

12 DA ENTREGA DO MATERIAL 

12.1 O material deverá ser entregue no prazo e condições estabelecidos neste edital e seu anexo, contado da 
assinatura do contrato ou do recebimento da Nota de Empenho, quando não houver a formalização do instrumento de 
contrato, em dia de expediente do CBMDF, em seu horário de funcionamento; 

12.2 Será recebido o material: 

I – provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as 
especificações constantes da proposta da empresa e neste Termo de Referência. 

II – definitivamente, mediante termo circunstanciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, após a verificação da 

qualidade e quantidade dos produtos e consequente aceitação. 

12.3 Após o recebimento definitivo do objeto, será atestada a Nota Fiscal para efeito de pagamento; 

12.4 Se a licitante vencedora deixar de entregar o material dentro do prazo estabelecido sem justificativa por escrito, 
aceita pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas pela legislação vigente e neste Edital. 

 

13 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 Todo e qualquer pedido de alteração do Contrato/Nota de Empenho oriundo deste Edital será dirigido à 
autoridade responsável por sua emissão, a quem caberá o deferimento ou não do pedido. 

13.2 Quando ocorrer discordância ou inversão de numeração de itens, poderá o pregoeiro, fazer as correções que 
julgar necessárias para o seu aproveitamento, no interesse da Administração. 

13.3 A licitante vencedora ficará obrigada a entregar os materiais descritos na Nota de Empenho, no local nela 

Edital Minuta - Edital Pregão Eletrônico nº 72/2019-CBMDF (28951977)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 67



 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E FINANCEIRA 

DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES 

  

 

EDITAL DE LICITAÇÃO                                PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2019 - DICOA/DEALF/CBMDF 

___________________________________________________
 “Brasília – Patrimônio da Humanidade”

 ____________________________________________________
 

DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES 
Quartel do Comando Geral –  SAM Quadra “B” Bloco “D” - Tel: 3901-3481/3901-3483 

www.cbm.df.gov.br 
Página 16 

indicado, sem que isso implique em acréscimo nos preços constantes das propostas. 

13.4 A critério do pregoeiro, que deverá justificar previamente no chat de mensagens, o prazo de 2 (duas) horas 
para o envio de documentos por meio do ComprasGovernamentais, poderá ser prorrogado pelo tempo que se julgar 
necessário. 

13.5 A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório desclassificar a proposta da licitante 
que for declarada inidônea na área da Administração Pública. 

13.6 À Administração do CBMDF fica reservado o direito de revogar a licitação por razões de interesse público, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, e o dever de anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, nos termos do artigo 49 da Lei nº 
8.666/93. 

13.7 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial (Lei nº 8.666/93, art. 65, §§ 1º, 2º, II). 

13.8 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 
disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos 
preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso (Lei nº 8.666/93, art. 65, § 
5º). 

13.9 É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto deste Pregão. 

13.10 O resultado de julgamento do certame será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e no Diário Oficial da 
União. 

13.11 O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o de Brasília–DF, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

13.12 Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo Pregoeiro, na Seção de Licitações da 
Diretoria de Contratações e Aquisições do CBMDF, sito ao Setor de Administração Municipal – SAM, Quadra “B”, Bloco 
“D”, CEP 70610-600, Brasília/DF (ao lado do DER) ou através do fone 0xx(61) 3901-3483. 

13.13 Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidora de Combate à Corrupção, no 
telefone 0800-6449060, nos termos do Decreto nº 34.031, de 12 de dezembro de 2012 (DODF 252, de 13/12/2012). 

 
Brasília-DF, 26 de setembro de 2018. 

 
 
 

MARCELO TEIXEIRA DANTAS - Cel. QOBM/Comb. 

Diretor Contratações e Aquisições 
Matr. 1399943 
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ANEXO I AO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 392/2019 - DIMAT    

AQUISIÇÃO DE CAPACETES DE VOO  

1. OBJETO 

1.1. Aquisição de capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção Individual (EPI) destinado aos pilotos, 
médicos e enfermeiros do Grupamento de Aviação Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, 
conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidos neste Termo de Referência.  

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1. O Grupamento de Operações Aéreas – GAVOP é a unidade operacional do CBMDF responsável pela execução 
das atividades especializadas de aviação operacional, nos termos do art. 33, inciso I, do Decreto Distrital nº  
31.817/2010, realizando assim, operações com emprego de helicópteros e aviões, envolvendo buscas, salvamentos, 
reconhecimento de área, transporte de enfermos, levantamento estratégico, combate a incêndios florestais e urbanos, 
dentre uma série de outras atividades ligadas a Defesa Civil, pertinentes ao Corpo de Bombeiros Militar do DF. Diversos 
fatores adversos afetam a atividade aérea e seus efeitos devem ser minimizados de forma a se evitar o prejuízo físico 
decorrente do exercício da atividade profissional, lastreando a necessidade de adoção de medidas preventivas como 
forma de se permitir o exercício pleno e seguro da atividade. 

2.2. Atendendo ao Objetivo 1 e Objetivo 6 do Plano Estratégico 2017-2024 do CBMDF, que visa atender as 

ocorrências nos padrões internacionais e garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e 
administrativas, nas quais, o CBMDF por meio do referido objetivo, visa prover os recursos materiais que permitam o 
bom desempenho do GAVOP em suas atividades. Nesta esteira pauta-se a necessidade da aquisição de capacete de 
voo, que irá garantir a modernização e melhoria da infraestrutura nas atividades desempenhadas pelo GAVOP. 

2.3. Tomando como base ensaios, publicações e legislação, a justificativa do uso dos equipamentos de proteção 
individual - EPI por parte do efetivo do GAVOP, especificamente quanto ao capacete de voo, fornece proteção contra o 
ruído de motores, a incidência solar, o possível impacto de objetos ou aves com a cabeça dos membros da tripulação, o 
impacto de objetos soltos lançados ao olho, além da possibilidade de incêndio em acidentes ou incidentes aéreos. Tais 
riscos são fatores latentes na atividade aérea sendo que a utilização do EPI se faz absolutamente necessária para uma 
operação segura e eficiente. 

2.4. Concomitantemente à proteção contra tais riscos deverão ser verificados os seguintes aspectos: 

a. A eficácia da proteção; 
b. A segurança de que o EPI não criará um perigo; 
c. A certeza de que o EPI é compatível com a tarefa a ser realizada; 
d. O conforto e a duração máxima de uso. 

2.5. A aquisição do capacete de voo permitirá ao profissional uma melhor condição para o desempenho das suas 
atividades. Além de aumentar a segurança da operação permite melhorar a percepção do que está ocorrendo durante a 
execução das missões, deixando-o mais atento aos fatores que possam interromper a cadeia de eventos que 
contribuem ou conduzem ao acidente ou incidente aeronáutico. 

2.6. Uma conhecida expressão utilizada no segmento da segurança operacional afeta à aviação encerra que: “se achas 
cara a prevenção, experimente um acidente”. A expressão pode soar catastrófica, porém, é real: um acidente ou 
incidente são oriundos dos mais variados fatores, entre eles os ambientais, que podem influenciar no desencadeamento 
de eventos que conduzam a situações irreversíveis. 

2.7. Em artigo publicado em janeiro de 2011 no sítio especializado em aviação de segurança pública "piloto policial", 
consta registro de acidente ocorrido com a Polícia Militar do Estado de São Paulo em que o órgão investigador 
brasileiro, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos  (CENIPA), recomendou que a PMESP 
utilizasse capacetes de voo em suas missões, dado o risco que envolvia a operação e considerando que todos os 
membros da tripulação sofreram lesões na cabeça em função do impacto com a cabine. No mesmo artigo é citado ainda 
segurança proporcionada pelo capacete nos casos de colisões com pássaros. Uma eventual colisão com uma ave com 
peso de 500g, a depender da velocidade da aeronave, o impacto pode ser equivalente a uma carga de 2 toneladas. 
Dados disponíveis para consulta em http://www.pilotopolicial.com.br/recomendacao-de-seguranca-sobre-uso-de-
capacete-de-voo. 

2.8. No relatório de investigação ocorrida no Canadá no ano de 2012, consta que um helicóptero modelo Bell 212 
engajado em operação de combate a incêndios acidentou-se caindo em um rio quando se aproximava para captação de 
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água com helibalde. Os investigadores identificaram que o piloto sofreu lesões fatais na cabeça e que não utilizava 
capacete naquele voo. 

2.9. Neste mesmo relatório o órgão investigador canadense (Transporta on Safety Board - TSB) menciona outro estudo 
empreendido ainda em 1988 pelo National Transporta on Safety Board - NTSB, departamento responsável pela 
investigação de acidentes nos Estados Unidos, que recomendou aos operadores de helicópteros destinados ao 
atendimento pré-hospitalar que utilizassem capacetes. 

2.10. As informações mencionadas estão disponíveis em http://www.pilotopolicial.com.br/capacetes-de-voo-para-pilotos-
de-helicoptero/ e em http://www.tsb.gc.ca/eng/rapports-reports/aviaon/2011/a11w0070/a11w0070.asp. 

2.11. Como boa parte dos voos realizados pelo GAVOP são conduzidos com as portas da aeronave abertas, em 
especial durante as fases de aproximação e decolagem nos resgates (caso dos helicópteros), ou nos voos de 
lançamento de água em incêndios (caso dos aviões e helicópteros), a aeronave está em altura que a deixa mais 
próxima de aves, o risco de colisão com pássaros é potencializado. Quedas, colisões ou mesmo pousos de 
emergências, colocam em risco a integridade física dos profissionais que realizam essas operações, uma vez que 
pilotos e tripulantes atuam por muitas vezes em condições extremas para a execução da missão fim do Corpo de 
Bombeiros, fazendo-se necessário o uso deste EPI por todos os tripulantes das aeronaves, levando-se em conta ser um 
equipamento que visa minimizar os riscos existentes, proporcionando maior segurança ao Bombeiro Militar empregado 
no serviço aéreo. 

2.12. Tendo em vista que a tendência pela demanda de atendimentos com aeronaves é crescente no país como um 
todo e também no Distrito Federal uma vez que o aumento da densidade populacional e o consequente aumento da 
frota de veículos em tráfego implica no maior fluxo nas vias do Distrito Federal e Entorno, acarretando maior 
necessidade de emprego das aeronave com o objetivo de reduzir o tempo de deslocamento até o hospital que atenderá 
as vítimas que necessitem de qualquer atendimento de urgência. 

2.13. Essa maior demanda ocasiona um aumento dos atendimentos e das horas voadas implicando em uma maior 
exposição ao risco, requerendo aumento na preocupação do CBMDF com a manutenção dos riscos em patamares 
aceitáveis. 

2.14. É importante ressaltar que a Portaria n.º 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho cita a Norma 
Regulamentadora de Equipamentos de Proteção Individual: 

NR 6 – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI 
6.1 Para os fins de aplicação desta Norma Regulamentadora - NR, considera-se Equipamento de 
Proteção Individual - EPI, todo dispositivo ou produto, de uso individual u lizado pelo trabalhador, 
destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 
6.1.1 Entende-se como Equipamento Conjugado de Proteção Individual, todo aquele composto por 
vários dispositivos, que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer 
simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 

2.15. A Portaria SIT n.º 313, de 23 de março de 2012 do Ministério do Trabalho também assevera por meio da Norma 
Regulamentadora nº 35 que: 

NR-35 TRABALHO EM ALTURA 
35.1. Objetivo e Campo de Aplicação 
35.1.1 Esta Norma estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em 
altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a 
saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade. 
35.1.2 Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2,00 m (dois metros) do 
nível inferior, onde haja risco de queda. 
35.1.3 Esta norma se complementa com as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos 

competentes e, na ausência ou omissão dessas, com as normas internacionais aplicáveis.  

2.16. Ademais, a aquisição anterior de capacetes foi realizada em 2003, sendo que quase a totalidade dos 
equipamentos encontra-se fora de uso, tendo-se tornado obsoletos devido à evolução tecnológica e deixando de prover 
a segurança adequada e desejada. 

2.17. É importante ressaltar que não foi utilizada norma Nacional AER161p, por se tratar de norma da década de 1960, 
não sendo mais adotada pela Força Aérea Brasileira. 

2.18. Diante do exposto, faz-se necessária uma nova aquisição de capacetes de forma a aumentar a segurança dos 
profissionais que atuam nas aeronaves do CBMDF, garantindo que as missões sejam executadas de forma segura e 
eficiente. 
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2.19. As necessidades inicialmente observadas estão apresentadas na tabela a seguir: 

PILOTOS MÉDICOS / ENFERMEIROS TOTAL 

44 14 58 

2.20. Cabe ressaltar que as demandas apresentadas são meras estimativas haja vista a formação de novos pilotos e de 
novos médicos/enfermeiros pelo CBMDF por meio do Curso de Habilitação de Oficiais.  

3. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

3.1. A licitante previamente classificada em primeiro lugar deverá encaminhar juntamente com sua proposta atualizada, 
os documentos técnicos do produto ofertado (certificados, laudos ou relatórios de ensaio) comprovando que o capacete 
foi testado. 

3.2. Os documentos nacionais apresentados em idioma estrangeiro deverão ser traduzidos para o idioma oficial do 
Brasil por tradutor juramentado, excetuam-se apenas as expressões estritamente técnicas que não possuam tradução 
compatível no vernáculo. 

3.3. Os documentos de origem estrangeira deverão ser consularizados ou apostilados na forma do Decreto Federal nº 
8.660/2016, e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. Excetuam-se apenas as expressões 
estritamente técnicas que não possuam tradução compatível no vernáculo. 

3.4.  A documentação técnica será reconhecida pelo CBMDF apenas nos casos em que, explicitamente, fizer menção 
ao atendimento às normas exigidas. 

3.5. Não será aceita documentação técnica emitida por organismo certificador e laboratório de testes cuja 
acreditação estiver suspensa.  

4. JUSTIFICATIVA DO OBJETO SER BEM COMUM 

4.1. É possível observar, diante das especificações contidas no item 6 deste Termo de Referência que o objeto 
almejado possui padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos, mediante especificações usuais 
adotadas no mercado, de forma a permitir aos potenciais fornecedores do ramo de atividade compatível com o objeto da 
licitação condições de ofertarem suas propostas.  

5. JUSTIFICATIVA DA NÃO ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1. De acordo com o art. 15, inc. II, da Lei nº 8.666/1993, as compras sempre que possível deverão ser processadas 
através de Sistema de Registro de Preços, sendo regulamentado no âmbito do Distrito Federal pelo Decreto distrital nº 
39.103/2018. 

5.2. De acordo com o art. 3º do Decreto Distrital nº 39.103/2018: 

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses: 
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes; 
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação 
de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa; 
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais 
de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou 
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser 
demandado pela Administração. 

5.3. O presente processo de aquisição não se enquadra nos pré-requisitos acima citados por se tratar de aquisição 
com ENTREGA INTEGRAL (TODO QUANTITATIVO DE UMA SÓ VEZ) em QUANTIDADE PREVIAMENTE 
DEFINIDA neste Termo de Referência, afastando a aplicação do Sistema de Registro de Preços na forma do art. 3º, 

incs. I, II e IV, do Decreto distrital nº 39.103/2018, uma vez que não haverá necessidade de contratações frequentes ou 
entregas parceladas não definidas e, ainda, por ser possível definir previamente o quantitativo a ser demandado por 
esta Administração. Por outro lado, a presente aquisição não se enquadra, igualmente no inc. III do art. 3º, do Decreto 
distrital nº 39.103/2018. Não há que se falar em atendimento de demandas de outros órgãos da Administração do DF 
visto que cabe ao CBMDF, tão somente, definir suas próprias demandas e de suas subunidades, isto é, a 
Corporação não exerce as funções de outros órgãos do DF, a exemplo do  Órgão Central de licitações do Distrito 
Federal. 
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6. JUSTIFICATIVA DO NÃO TRATAMENTO PREFERENCIAL E SIMPLIFICADO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 
DAS ENTIDADES PREFERENCIAIS 

6.1. As atividades aéreas envolvem riscos potenciais e que devem ser mitigados ao máximo. Assim, a padronização de 
procedimentos e de equipamentos mostra-se indispensável ao trabalho de pilotos e tripulantes operacionais. 

6.2. Aquisição almejada apresenta necessidade de padronização dos bens e que o estabelecimento de cota reservada 
para entidades preferenciais (microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais) causará 
prejuízo para o conjunto do objeto deste certame; de modo que não será atendido o contido no art. 48, inciso III, da Lei 
Complementar nº 123/2006 c/c o arts. 23, § 1º, e 26 da Lei Distrital nº 4.611/2011 e art. 8º do Decreto Distrital nº 
35.592/2014, deixando de ser estabelecida cota especial reservada às entidades preferenciais.  

7. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ACEITÁVEIS E QUANTIDADES 

 CATMAT 
UNIDADE DE 

FORNECIMENTO 
QUANTIDADE 

55956 unidade 58 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

01 

Capacete de voo 

O capacete de voo deverá atender ao menos uma das seguintes normas: norma MIL-DTL-87174A; norma 
EN966:2012; ou norma que venha a atualizar ou substitui-la.  

Com a finalidade de aumentar a concorrência, poderá ser aceito pelo CBMDF, certificado ou relatório de 
testes executados no país de origem ou  por órgão como o FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION (FAA) 
ou EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY (EASA), desde que acompanhado de tradução juramentada, 
ou no Brasil pelo Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial - DCTA da Força Aérea 
Brasileira/IFI/DCTA, que legisla sobre as exigências de certificação e homologação em território brasileiro, 
seguido de resultados que comprovem que atendam ou superem os parâmetros estabelecidos em pelo 
menos uma das normas citadas.  

Suas viseiras devem atender a norma MIL-DTL-43511D (com tratamento contra arranhões e contra 

embaçamento), ou norma compatível ou superior.  

Composição: 

O casco deverá estar moldado em material composto de fibra de aramida ou para-aramida, ou fibra de 
carbono e resina epóxi resistente à chama, ou carbono grafite e nylon balístico. 

Deverá ter o seu casco interno para absorção de energia, confeccionado em espuma de poliestireno 
expandido, material não elástico, deformável, ou material que seja de igual ou superior qualidade coberto 
com material antichama e não alérgico. 

Com forração interna em material não alérgico, resistente à chama, de fácil remoção para limpeza e 
manutenção. 

Deverá contar com espaçadores para os ajustes de cabeça revestidos em tecido não alérgico e de material 
resistente à chama, sendo fixados na parte interna do capacete, possibilitando assim o ajuste 
personalizado a cabeças entre 52 e 63 centímetros. 

Os cascos dos capacetes deverão ser fornecidos na cor original do capacete, com adesivo com o brasão 
do CBMDF, tudo recoberto com verniz ou camada protetora para a pintura. O layout estará disponível para 
o licitante mediante consulta ao Grupamento de Aviação Operacional, no telefone +55 (61) 3901-8652. 

Deverá ser livre de obstruções a altura dos olhos (preservando todo o campo de visão natural). 

Deverá ter um sistema de retenção composto de cinta jugular fixada na estrutura do capacete em material 
resistente a chama, com almofadas de apoio do queixo também em material resistente a chama ou couro 
macio, com ajuste e travamento através de fivelas de ação rápida e de uso compatível por pessoas destras 
e sinistras, conforme norma EN 966. 

Seu peso máximo não deverá ultrapassar os 1.500 gramas. 
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Controle de volume no casco. 

Ter as viseiras certificação de acordo com as normas MIL-DTL- 43511 D, ou norma venha a atualizá-la 

ou substitui-la. Deverá ser fornecido certificado de laboratório confirmando que o desempenho óptico das 
viseiras e requisitos de durabilidade e resistência à abrasão estejam de acordo com as normas solicitadas. 
Deverá ser compatível com uso simultâneo de óculos, composto por duas viseiras rotativas ou deslizantes, 
manufaturadas em policarbonato de alta qualidade, com tratamento contra arranhões e contra 
embaçamento, com travas de início e fim de curso, e com possibilidade de recolhimento de ambas as 
viseiras através de atuadores localizados na parte externa do capacete. As viseiras, externa e interna 
deverão ser fornecidas nas cores, uma fumê, uma âmbar ou amarela respectivamente. 

Deverá ter um sistema de comunicação compatível com o modelo atualmente em uso no GAVOP, na 

seguinte conformidade: 

Fones: Possuidor de um sistema de proteção auditiva, composto por duas conchas auriculares de material 
plástico com bordas de contato estofadas, substituíveis e confortáveis ao uso, com fixação na parte interna, 
a qual permita o ajuste da compressão das respectivas conchas; com 01 (um) alto-falante instalado no 
interior de cada concha auricular. Impedância de 300 Ohms cada (150 ohms em paralelo), tipo dinâmico e 
frequência de resposta 200 -5.500 Hz; o capacete deverá contar com sistema eletrônico atenuador 
ativo de ruído. 

Microfones: Modelo M7A ou similar, de eletreto amplificado, com cancelamento de ruído e ativação por 
voz (voice activated). O suporte de fixação do microfone com ajuste de distância deverá ser metade flexível 
e metade com trilho ou totalmente flexível, colocando o microfone em qualquer posição pretendida. 

O sistema deverá prever proteção eficiente contra interferência tipo RFI (Radio Frequence Interference) e 
EMI (Electro-Magnetical Interference). 

O cabo de conexão deverá ter comprimento máximo de 70 cm quando retraído e mínimo de 160 cm 
quando totalmente distendido, possibilitando aos tripulantes realizarem operações externas, sobre os 
esquis ou deitados sobre o piso da aeronave. O sistema de alimentação de energia do equipamento deverá 
ser fixo na aeronave nos pontos utilizados pelos pilotos, e nos pontos da cabine traseira das aeronaves 
utilizadas pelo GAVOP, demonstrando total eficácia e compatibilidade com o sistema atual. Deverá ser 
fornecido com saída plug U-174/U, permitindo assim que o efetivo possa utilizar o referido EPI em todas 
aeronaves de asas rotativas ( EC135T2 plug U-174/U e  AS350B2 plug engate rápido 10 pinos) do 

CBMDF. Contudo, o sistema de atenuação não deverá interferir (ruídos anormais ou sistema inoperante), 
em nenhuma aeronave, ressaltando que a aeronave EC135T2 não possui sistema de atenuação de ruído 
(ANR) interna. Já a aeronave AS350B2 possui sistema de  atenuação  e  alimentação  interna 
(ANR). Deverão ser fornecidos 6 adaptadores para a conexão em aeronaves de asa fixa (padrão GA -
 General Aviation) e 15 adaptadores para asa rotativa no modelo plug U-174/U para plug engate 
rápido 10 pinos. 

O capacete deverá ter sistema eletrônico de redução ativa de ruídos, como adicional ao sistema passivo de 
ruído, no mínimo entre 11 e 20dB na faixa de frequência entre 125 Hz e 500 Hz, faixa normal de emissão 
de ruídos dos helicópteros. 

Deverá o capacete vir acompanhado de manual de instruções, contendo inclusive os diagramas 
eletrônicos, programa de manutenção e catálogo de peças e opcionais do equipamento. 

Deve ser fornecido junto com cada capacete uma bolsa em tecido resistente, para acondicionamento 

e transporte do capacete, fechada por zíper e dotada de um bolso interno para transporte de manual de 
operação e bolso externo para transporte de documentos de voo. 

Devem ser fornecidos ainda 40 espumas para proteção do microfone fora as que já devem vir junto a 
cada capacete; 20 conjuntos de almofadas internas para ajuste de tamanho interno do capacete e 20 
pares de almofadas auriculares. 

Requisitos de desempenho: 

Ter um sistema de absorção de choques (proteção de impactos) de acordo com o descrito no termo de 
referência ou EN 966:2012, ou qualquer outra norma que vier a substitui-la ou atualizá-la. 

Ter as viseiras desempenho óptico de acordo com a MIL-DTL-43511 D, ou norma que venha a substitui-la. 

Deverá ser fornecido certificado de laboratório confirmando que o desempenho óptico das viseiras e 
requisitos de durabilidade e resistência à abrasão estejam de acordo com as normas solicitadas. 

O sistema de comunicação deverá apresentar desempenho mínimo de inteligibilidade na conformidade das 
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normas RTCA/DO-214 e TSO-C58a ou pelo método STI (Speech Transmission Index, Steeneken, H.J.M. 

- 1992). A atenuação do som deverá apresentar uma taxa mínima de redução de ruído de 23 dB a 1000Hz 
(NRR – Noise Redution Rate). 

O sistema de retenção deverá atender aos requisitos de desempenho conforme a norma EN 966 ou norma 

que venha a substitui-la, garantindo que o capacete não venha a se soltar do usuário em condições de 
impacto, conforme testes previstos nas respectiva norma. O sistema deve garantir a integridade de suas 
fivelas/passantes (ladder-locks) ao serem submetidas a cargas de até 170 kg (aproximadamente 1670 N). 

Todos os materiais empregados na construção do capacete devem oferecer proteção contra o fogo. 

O capacete deve ser compatível com operação com óculos de visão noturna com base de montagem, 
possibilitando a fixação dos óculos na parte frontal e a caixa de alimentação na parte posterior. Com botão 
de ajuste vertical e botão de pivoteamento que permita tirar os óculos da linha de visada e 
automaticamente desligar o equipamento. 

Não será aceito protótipo ou adaptação, devendo ser documentalmente comprovada a utilização anterior 

dos capacetes com OVN, por Força Policial, Forças de Segurança Pública, ou Forças Armadas no Brasil ou 
exterior. 

 8. PLANILHA ESTIMATIVA DE PREÇOS MÁXIMOS ACEITÁVEIS PARA A AQUISIÇÃO E QUANTITATIVO 

8.1. Em cumprimento à Portaria nº 514, de 16 de novembro de 2018 da SEPLAG/DF, que trata do balizamento de 
preços e a ampla pesquisa de mercado em conformidade com a Lei n° 8.666/1993, o preço total máximo aceitável 
estimado para aquisição é de R$ 1.548.600,00 (um milhão, quinhentos e quarenta e oito mil e seiscentos reais), de 

acordo com a pesquisa ampla de preços de mercado e praticados na Administração Pública realizada para o certame,  
detalhada na planilha de custos que segue no processo licitatório, Protocolo SEI-GDF nº 25816425. 

8.2. Planilha 

ITEM OBJETO 
UNIDADE DE 

FORNECIMENTO 
QUANTIDADE 

PREÇO UNITÁRIO 
ESTIMADO 

PREÇO TOTAL 
ESTIMADO 

1 
Capacete de 

voo 
unidade 58 R$ 26.700,00 R$ 1.548.600,00 

PREÇO TOTAL GERAL ESTIMADO R$ 1.548.600,00 

8.3. As empresas deverão observar o modelo da tabela do item acima para a elaboração de suas propostas.  

9. FORMA DE FORNECIMENTO, PRAZO DE ENTREGA E DE CORREÇÃO DE VÍCIOS E RECEBIMENTO DO 
OBJETO (MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO) 

9.1. A entrega do objeto deverá ser processada de forma  integral no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias 
corridos, a contar da data da assinatura do contrato ou do recebimento da Nota de Empenho, quando não houver a 

formalização do instrumento de contrato, no Centro de Suprimento e Material (CESMA) do Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal (CBMDF), localizado no Setor de Áreas Isoladas Sul (SAIS) Quadra 4, lote 5, Setor Policial Sul, 
Complexo da Academia de Bombeiro Militar – Brasília-DF, CEP 70.602-900, telefones: (61) 3901-5981/3901-5984. O 
horário de entrega será das 13:30 às 18:30 horas de segunda a sexta-feira. 

9.2. O objeto será recebido provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos 
produtos com as especificações constantes da proposta da empresa e neste Termo de Referência. 

9.3. O objeto será recebido definitivamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, após a verificação da qualidade e 

quantidade dos produtos e consequente aceitação. 

9.4. Após o recebimento definitivo do objeto será atestada a nota fiscal para efeito de pagamento. 

9.5. Se a Contratada deixar de entregar o objeto dentro do prazo estabelecido sem justificativa por escrito, aceita pela 
Administração sujeitar-se-á às penalidades impostas no Decreto nº 26.851/2006. 
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9.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança pela entrega do 
objeto, nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo 
contrato. 

9.7. Todos os objetos deverão ser entregues novos, sem uso, devidamente embalados e protegidos, acompanhados 

das respectivas notas fiscais, do termo de garantia, manuais de instrução de uso e conservação, armazenamento e 
acondicionamento, todos em língua portuguesa. 

9.8. O prazo para a contratada realizar correções de eventuais vícios encontrados no(s) objeto(s) ou realizar 
substituições do(s) objeto(s) que não atender(em) às especificações estabelecidas neste Termo de Referência, 
por ocasião da entrega provisória, e entregá-lo(s) com as correções ou substituições necessárias será de 30 (trinta) 
dias corridos, a contar da devolução do bem por parte do CBMDF à Contratada.  

10. DA GARANTIA 

10.1. A empresa contratada deverá fornecer garantia de no mínimo 01 (um) ano para o objeto da licitação, contada a 
partir da data do recebimento definitivo do objeto, de acordo com as normas vigentes, pelo qual a empresa se obriga, 
independentemente de ser ou não a fabricante do produto, a efetuar correções ou substituições necessárias 
na(s) unidade(s) que apresentarem defeitos de fabricação durante o prazo de garantia, em até 30 (trinta) dias, a 
contar da notificação e sem ônus por parte do CBMDF.  

11. DO CONTRATO 

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, persistindo as obrigações decorrentes 
da garantia.  

12. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

12.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um executor ou comissão executora do contrato, a 
quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, bem como, exigir e fiscalizar o 
atendimento às especificações previstas para o objeto da licitação e de tudo dará ciência à Administração, permitida a 
contratação de terceiros para assistir e subsidiar as decisões com informações pertinentes a essa atribuição. 

12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz responsabilidade da Contratada, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de 
material inadequado ou qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração 
ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/1993 e Decreto Distrital nº  
32.598/2010. 

12.3. O executor do contrato ou a comissão executora do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como, o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis sobre eventuais ocorrências 
que possam ensejar aplicação de penalidades ao contratado. 

12.4. O recebimento definitivo do objeto ficará a cargo do executor do contrato ou da comissão executora do contrato.  

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas neste Termo de Referência e no Edital, sob pena de rescisão do contrato e da execução de 
garantia para o ressarcimento ao erário, além das penalidades já previstas em lei. 

13.2. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais, causados por técnicos (empregados) e 
acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos sociais, trabalhistas e 
previdenciárias, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes do fornecimento do objeto, cuja inadimplência não 
transfere responsabilidade à Administração. 

13.3. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita 
observância das especificações deste Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal 
constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia. 

13.4. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, necessárias ao fornecimento do objeto. 

13.5. Fornecer o objeto de forma a cumprir todas as normas legais de produção, transporte e armazenamento. 

13.6. Comunicar à Contratante quaisquer irregularidades ocorridas ou observadas durante a entrega do objeto. 
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13.7. A Contratada deverá aplicar critérios de sustentabilidade ambiental conforme determina a Lei distrital nº 
4.770/2012, devendo para tal apresentar declaração própria ou de certificação emitida por instituição pública oficial ou 
instituição credenciada, ou qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as 
exigências de práticas de sustentabilidade ambiental, conforme art. 7º, parágrafo único, da Lei Distrital nº 
4.770/2012.  

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

14.1. Nomear o Executor ou Comissão Executora do Contrato, conforme art. 67 da Lei 8.666/1993 por meio da Diretoria 
de Contratações e Aquisições (DICOA), para fiscalizar e acompanhar a execução do contrato. 

14.2. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada. 

14.3. Fornecer e colocar à disposição da Contratada todos os elementos e informações que se fizerem necessários à 
entrega do objeto da licitação. 

14.4. Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas no objeto da contratação.  

15. DO PAGAMENTO 

15.1. O pagamento será feito de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito 
Federal, mediante a apresentação de nota fiscal, liquidada em até 30 (trinta) dias a contar de sua apresentação, 
devidamente atestada pelo Executor de Contrato, devidamente nomeado pelo CBMDF. 

15.2. Para as empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, os pagamentos de valores iguais ou superiores a R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) serão feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, 
junto ao Banco de Brasília S/A - BRB, de acordo o art. 6º do Decreto distrital nº 32.767/2011. 

15.2.1. Excluem-se do disposto no art. 6º do Decreto distrital nº 32.767/2011: 

 Os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública federal; 

 Os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou contratos que, em virtude 
de legislação própria, só possam ser movimentados em instituições bancárias indicadas nos respectivos documentos; e 

 Os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham filiais e/ ou representações 
no DF e que venceram processo licitatório no âmbito deste ente federado. 

16. DAS PENALIDADES 

Às licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, 
pelo descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas, mora ou inexecução parcial ou total, serão aplicadas as 
penalidades estabelecidas no Decreto nº 26.851/2006 e alterações posteriores, que regulamentam a aplicação das 
sanções administrativas previstas nas Leis Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002. 

  

DARLAM Vidigal Macario - Ten-Cel. QOBM/Comb. 

Mat. 1400104 

Chefe da SEPEC/DIMAT 
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ANEXO II AO EDITAL 

 

MINUTA DE CONTRATO 

(AQUISIÇÃO COM PRAZO DE ENTREGA INTEGRAL) 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidora de Combate à Corrupção, no 
telefone 0800-6449060 

 
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS n.º __/2019 
- CBMDF, nos termos do Padrão nº 07/2002. 
Processo n.º LINK SEI. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES 
1.1. O Distrito Federal, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, doravante denominado CBMDF, 

inscrito no CNPJ sob o nº 08.977.914/0001-19, representado neste instrumento pelo Cel. QOBM/Comb. MARCELO 
TEIXEIRA DANTAS, portador do RG n.º 06.215 - CBMDF e do CPF n.º 109.088.198-38, Diretor de Contratações e 
Aquisições, de acordo com o inciso XVI do art. 7º do Decreto n.º 7.163, de 29/04/2010 e combinado com a delegação de 
competência prevista na Portaria n.º 21, de 24/03/2011 e a empresa ______________________, doravante 
denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o nº __.___.___/____-__, com sede na 

___________________________, CIDADE-UF, Tel.: (__) ____-____ e (__) ____-____, representado por 
________________, portador(a) do RG nº __________ SSP/__ e do CPF nº ___.___.___-__, na qualidade de 
___________________. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO 
2.1. O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 72/2019-CBMDF (LINKAR EDITAL), da 
Proposta (LINKAR PROPOSTA) e da Lei n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 5.450/2005, Decretos Distritais nº 

25.966/2005, nº 26.851/2006, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e alterações subsequentes, além de outras 
normas aplicáveis à espécie. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO 
3.1. O Contrato tem por objeto a aquisição de _________________________________________________________ 
(INDICAR CLARAMENTE O OBJETO, COM SUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E A QUANTIDADE), consoante 
especifica o Edital de Pregão Eletrônico nº 72/2019-CBMDF (LINKAR EDITAL) e da Proposta (LINKAR PROPOSTA), 

que passam a integrar o presente Termo. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO 
4.1. A entrega do objeto processar-se-á de forma integral em até ___ dias (ÚTEIS OU CORRIDOS), a contar da 
assinatura do contrato, conforme especificação contida no Edital Pregão Eletrônico nº 72/2019-CBMDF (LINKAR 
EDITAL) e na Proposta (LINKAR PROPOSTA), facultada sua prorrogação nas hipóteses previstas no § 1º do art. 57 da 

Lei nº 8.666/93, devidamente justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar 
o Contrato; 
4.2. A entrega se dará no Centro de Suprimento de Material (CESMA), localizado no Setor de Áreas Isoladas Sul 

(SAIS), Área especial 3, telefone: (61) 3901-3451, em dia de expediente do CBMDF, em horário de funcionamento. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR 
5.1. O valor total do Contrato é de ______ (____________________), devendo a importância de _______ (_______) ser 

atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº ______, de 
______, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) 
seguinte(s). 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
6.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

I – Unidade Orçamentária: ____________________. 
II – Programa de Trabalho: ____________________. 
III – Natureza da Despesa: 44.90.52. 
IV – Fonte de Recursos: ____________________. 
6.2. O empenho inicial é de ___________ (_________), conforme Nota de Empenho nº _____, emitida em __/__/20__, 
sob o evento nº ________, na modalidade ____________. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 
7.1. O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito 

Federal, em parcela (s), mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até ___ (_____________) dias de sua 
apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato. 
7.1.1. A Nota Fiscal apresentada para fins de pagamento deve ser emitida pelo mesmo CNPJ constante na proposta de 
preços, à exceção de empresas que sejam matriz e filial (Acórdão nº 3.056/2008 – TCU – Plenário); 
7.1.2. As Notas Fiscais apresentadas com CNPJ divergente da proposta de preços, à exceção de empresas matriz e 
filial (item 7.1.1, in fine), serão devolvidas pela Administração, para a devida correção (emissão de Nota Fiscal com o 

CNPJ correto). 
7.2. A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ: 

08.977.914/0001-19. 
7.3. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar os seguintes documentos: 
7.3.1. Prova de Regularidade junto à Fazenda Nacional (Débitos e Tributos Federais), à Dívida Ativa da União e junto 
à Seguridade Social (contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, 

de 24 de julho de 1991 – contribuições previdenciárias e as às de terceiros), fornecida por meio da Certidão Negativa, 
ou Positiva com Efeito de Negativa, de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
7.3.2. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa 

Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90); 
7.3.3. Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal; 
7.3.4. Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 

de certidão negativa, em plena validade, que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidao. 
7.4. Os pagamentos, pelo CBMDF, de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) serão feitos 

exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB 
(Decreto Distrital nº 32.767, de 17 de fevereiro de 2011), exceto: 
7.4.1. Os pagamentos à empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública federal; 
7.4.2. Os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou contratos que, em virtude de 

legislação própria, só possam ser movimentados em instituições bancárias indicadas nos respectivos documentos; 
7.4.3. Os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham filiais e/ ou representações no 

DF e que venceram processo licitatório no âmbito deste ente federado. 
7.5. Passados __ (_____________) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será 

atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento de acordo com a 
variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. 
7.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for 

imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou 
correção monetária (quando for o caso). 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
8.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, persistindo as obrigações 

decorrentes da garantia. 

 
CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL 
9.1. A garantia para a execução do Contrato será de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, mediante uma das 

seguintes modalidades a escolha do Contratado: fiança bancária, seguro garantia ou caução em dinheiro ou em títulos 
da dívida pública, devendo os dois primeiros ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 
9.2. A garantia deverá ter validade igual ou superior a 90 dias após a vigência do contrato; 
9.3. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante vencedora: 
9.3.1. quando em dinheiro, somente poderá ser levantada 90 dias após a extinção do contrato, atualizada 

monetariamente; 
9.3.2. poderá, a critério do CBMDF, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de 

obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 
(quinze) dias corridos após o recebimento da notificação regularmente expedida, a garantia deverá ser reconstituída; 
9.3.3. ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências administrativas ou judiciais. 
9.4. Caso a contratada opte pela caução em dinheiro, a empresa deverá realizar TED ou depósito para a Secretaria de 

Estado de Fazenda do Distrito Federal, CNPJ 00.394.684/0001-53, no Banco Regional de Brasília (BRB) Agência 100; 
Conta 800482-8. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
10.1. A garantia ou assistência técnica do bem está especificada de acordo com o Termo de Referência e com a 

proposta, anexos a este Termo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 
11.1. O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado 

o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
12.1. A Contratada fica obrigada a apresentar ao Distrito Federal: 
12.1.1. até o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, 

resultantes da execução do Contrato; 
12.1.2. comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. 
12.2. A Contratada deverá: 
12.2.1. garantir a boa qualidade dos produtos fornecidos à Administração, bem como efetuar a sua substituição, às suas 

expensas, no prazo estipulado no Edital, após a comunicação da Administração, de qualquer produto entregue, que não 
esteja de acordo com as especificações ou em relação ao qual, posteriormente, não obstante os testes realizados, 
venha a se constatar qualquer adulteração ou vício; 
12.2.2. zelar e garantir a boa qualidade dos produtos fornecidos à Administração, em consonância com os parâmetros 

de qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes, expedidas pelo poder Público; 
12.2.3. cumprir rigorosamente as normas técnicas relacionadas ao transporte dos produtos, responsabilizando-se pela 

qualidade das embalagens que acondicionam o produto; 
12.2.4. responsabilizar-se pelo pagamento de taxas, fretes, seguros, transporte, embalagens e demais encargos 

decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato; 
12.2.5. responder por violações a direito de uso de materiais, métodos ou processos de execução protegidos por 

marcas ou patentes, arcando com indenizações, taxas e/ou comissões que forem devidas; 
12.2.6. entregar os produtos observando que o acondicionamento e o transporte devem ser feitos dentro do preconizado 

para os produtos e devidamente protegido do pó e variações de temperatura. No caso de produtos termolábeis, a 
embalagem e os controles devem ser apropriados para garantir a integridade do produto, devendo ser utilizadas 
preferencialmente fitas especiais para monitoramento de temperatura durante o transporte; 
12.2.7. entregar os produtos observando que as embalagens externas devem apresentar as condições corretas de 

armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento, etc.); 
12.2.8. entregar os produtos observando que as embalagens primárias individuais dos produtos devem apresentar o 

número do lote, data de fabricação e prazo de validade. 
12.3. Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de 

serviço; 
12.4. A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes; 
12.5. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
12.6. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ ou materiais, causados por técnicos (empregados) e 

acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e 
demais despesas eventuais, decorrentes da prestação dos serviços; 
12.7. A Contratada declarará a inexistência de possibilidade de transferência ao Distrito Federal de responsabilidade por 

encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e/ou previdenciários porventura inadimplidos, bem como a inexistência de 
formação de vinculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração Pública. 
12.8.  Constituem obrigações da Contratada as estabelecidas no item 13 do Termo de Referência que segue como 

Anexo I do Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
13.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 

da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto. 
13.2. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista 

no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respectivo valor, 
dispensa a celebração de aditamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES 
14.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Contrato, serão aplicadas as penalidades 

estabelecidas no Decreto 26.851/2006 e alterações posteriores. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA DISSOLUÇÃO AMIGÁVEL 
15.1. O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, 

desde que haja conveniência para a Administração, bastando para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato, devendo ser 
precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO 
16.1. O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo processo, na 

forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às 
consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA 
17.1. Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida 

Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão 
unilateral do Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO EXECUTOR 
18.1. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as 

atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO 
19.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa 

Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. Os 
contratos e seus aditamentos serão lavrados na DICOA/DEALF/CBMDF, a qual manterá arquivo cronológico dos seus 
autógrafos e registro sistemático do seu extrato, de tudo juntando-se cópia ao processo que lhe deu origem, nos termos 
do art. 60, caput, da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 
20.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente 

Contrato. 
 
 
 
 

  Pelo Distrito Federal: 

  
Marcelo Teixeira Dantas – Cel. QOBM/Comb. 

Diretor de Contratações e Aquisições 

Pela Contratada: 

  
___________________________ 

Representante legal 
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ANEXO III AO EDITAL 

 

MODELO 
 

DECLARAÇÃO - EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 
Ref.: PREGÃO Nº 72/2019 - CBMDF 
 
_________________, inscrito no CNPJ nº ______________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
_____________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ___________ e do CPF nº ________________, 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (      ) . 
 

 
Brasília-DF, _____ de ____________ de _____. 

 
_____________________________ 

Representante Legal 
  
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO IV AO EDITAL 

 
 

MODELO 
 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 
A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

______________________, sediada no endereço ____________________________, telefone/fax nº 

______________________, por intermédio do seu representante legal Sr(a). _______ 
_________________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº  

______________ e do CPF nº _____________________, DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos de 

habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações 
efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, nos termos do Decreto Federal nº 5.450, de 31/05/2005, adotado no âmbito do 
DF através do Decreto nº 25.966, de 23/06/2005. 

 
Brasília-DF, _____ de ____________ de _____. 

 
_____________________________ 

Representante Legal 
 

Observações: Preferencialmente preencher em papel timbrado da empresa e apresentar, caso não cadastrado no 

SICAF, toda a documentação necessária ao cadastramento no ComprasGovernamentais tais como aquelas relativas à: 
I) habilitação jurídica, quando for o caso; 
II) qualificação técnica; 
III) qualificação econômico-financeira, quando for o caso; 
IV) regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, o sistema de seguridade social e o Fundo de Garantia de Tempo de 
Serviço – FGTS; 
V) regularidade fiscal perante as Fazendas Estaduais e Municipais; e 
VI) ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e no inciso XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 
1993. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Comissão Permanente de Licitação/Pregoeiros e Equipe de Apoio

Informação SEI-GDF - CBMDF/DICOA/COPLI/PREAP  

Assunto: Relatório de adequações do edital para o caso concreto e solicitação de parecer à ASJUR.

Processo nº: 00053-00079697/2019-07.

Referência: Pregão Eletrônico nº 72/2019 - DICOA/DEALF/CBMDF rela vo à aquisição de capacetes
de voo para uso como Equipamento de Proteção Individual (EPI) des nado aos pilotos, médicos e
enfermeiros do Grupamento de Aviação Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do
Anexo I do Edital.

 

Ao Senhor Cel. QOBM/Comb. Diretor de Contratações e Aquisições,

 

1. Cumprindo determinação de Vossa Senhoria, informo que foi confeccionada a minuta de Edital,
protocolo nº 28951977, com as devidas adaptações para o caso concreto, nos termos da Minuta Padrão
nº 001 para Pregão Eletrônico de Aquisição de material comum, da Subsecretaria de Compras e
Licitações (SULIC), protocolo nº 0081030, aprovada por meio do Parecer nº 1.032/2010-PROCAD/PGDF, 
e do Parecer Técnico nº 085/2010-O - ATL/CELIC, ambos no protocolo nº 0081054.
2. Com o obje vo de auxiliar a análise deste DICOA e, posteriormente da ASJUR, apresentam-se
abaixo as adaptações promovidas no documento original:

2.1. No cabeçalho, foram subs tuídos os dados da SEPLAG/CELIC, o brasão do GDF e a
logomarca indicativa dos 50 anos, pelos dados e brasões do CBMDF e do DF;

2.2. Em consonância com o disposto na alínea "e", art. 1º da Decisão Norma va nº 01/2002
- TCDF, foram acrescidos às informações inciais os campos para indicação da dotação e unidade
orçamentária, programa de trabalho e fonte de recurso;

2.3. No campo des nado às informações, suprimiu-se as indicações “PROCESSO PRINCIPAL
Nº” e “PROCESSOS APENSOS Nº” pelo texto “PROCESSO Nº: 00053-00079697/2019-07”;

2.4. No campo ENDEREÇO para recebimento das propostas foi subs tuído o
"www.compras.df.gov.br" pelo "www.comprasgovernamentais.gov.br";

2.5. No preâmbulo, as adaptações foram as seguintes:

I - o texto “A CENTRAL DE LICITAÇÕES, unidade orgânica da Secretaria de Estado de
Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal” foi subs tuído por “O Distrito Federal, por
meio do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal”;

II - foram suprimidas as referências aos decretos distritais 20.375/99, 21.928/2001, 22.950/2002
e 31.249/2010, Decreto Federal 3.931/01, Portaria 563/2002 e Instrução Norma va nº 03/99 e o texto
"baixada pela Central de Licitações", por serem inerentes àquele Órgão;

III - o sí o eletrônico para condução do certame "www.compras.df.gov.br" foi subs tuído
pelo "www.comprasgovernamentais.gov.br";

IV - o local para disponibilização do edital “e-compras do Governo do Distrito Federal, no
endereço eletrônico www.compras.df.gov.br/editais” foi subs tuído por "www.cbm.df.gov.br e no
endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br";

2.6. No rodapé foram substituídos os dados da CELIC/SEPLAG pelos dados do CBMDF;
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2.7. O item 2.3.3 teve sua redação alterada para “servidor ou dirigente da Secretaria de
Estado de Segurança Pública do Distrito Federal”, para atender a Cota de Aprovação Parcial do
Parecer nº 0100/2014 – PROCAD/PGDF e o Parecer nº 490/2014 – PROCAD/PGDF;

2.8. Foi inserido o item 2.3.6 para atendimento a reiteradas decisões do TCDF acerca da
necessária vedação ao nepotismo;

2.9. Foi inserido o item 2.3.7, com a previsão de consulta junto aos portais governamentais
para aferição de registros impedi vos de par cipação em licitações ou de contratação com a
Administração Pública, em atendimento ao Parecer Jurídico nº 954/2016-PRCON/PGDF;

2.10. Foi inserido o subitem 3.3 informando que no presente certame não se aplica a cota
reservada para as MEs/EPPs, prevista no art. 27 do Decreto Distrital nº 1.611/2011, visto a
necessidade de padronização), por força do art. 48, I, da Lei complementar nº 123/2006;

2.11. Nos itens 4.1 e 4.2, subs tuiu-se o endereço para obtenção de chave e senha
“www.compras.df.gov.br” por "www.comprasgovernamentais.gov.br";

2.12. No item 4.4, substituiu-se “a Central de Licitações” por “ao CBMDF”;

2.13. No item 4.6, foi substituído “e-Compras” por "ComprasGovernamentais";

2.14. O item 5.4, foi reestruturado, com o obje vo de adaptar o edital às regras con das no
sistema u lizado pelo CBMDF; também foi alterado o si o de operacionalização do certame para o
"www.comprasgovernamentais.gov.br";

2.15. No item 5.5, foi inserida a previsão de envio, pelo arrematante de cada item, da
proposta ajustada no prazo máximo de 2 (duas) horas. Tal ferramenta possibilitará que a
Administração tenha conhecimento do atendimento da especificação antes de declarar o arrematante
vencedor, sendo re rada a previsão de entrega de proposta em documento sico. Foram feitas, ainda,
seguintes alterações:

I - na alínea "a", foram inseridos a previsão de informação do "correio eletrônico (e-mail)" e dos
"números de telefone e fax";

II - nas alíneas “b” e “c”, foi subs tuído o termo “item” pelo termo “ objeto”, com vistas a
adequação das regras do Sistema Eletrônico utilizado pelo CBMDF;

III - na alínea “c” foi inserido, em subs tuição ao texto “Conter a indicação de todas as
características dos produtos cotados, com especificações claras”, pelo texto "indicação de uma única
marca e modelo para cada objeto", adequando o texto do edital para a sistemá ca do portal
ComprasGovernamentais;

IV - na alínea “e” foi subs tuída a expressão “após o recebimento da Nota de Empenho” por
“contados da assinatura do contrato ou do recebimento da Nota de Empenho, quando não
houver a formalização do instrumento de contrato”, por se ajustar ao caso concreto objeto do
certame;

2.16. O subitem 5.8 foi adequado conforme sugestão do subitem 24 do Parecer nº
1.032/2010-PROCAD/PGDF, passando a redação para o seguinte teor: “Para efeito de aceitabilidade
da proposta, não serão admi dos valores superiores aos preços unitários e totais es mados pelo
CBMDF na planilha que segue no item 8.2 do Termo de Referência que segue como Anexo I deste
Edital. O desrespeito a essa regra levará os itens correspondentes a serem considerados
fracassados.”;

2.17. Foi criado o subitem 5.9, com a seguinte redação: “Em caráter de diligência, os
documentos reme dos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema ComprasGovernamentais
poderão ser solicitados em original ou por cópia auten cada, a qualquer momento. Nesse caso,
os documentos deverão ser encaminhados, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, para a Seção
de Licitações da Diretoria de Contratações e Aquisições do CBMDF, sito ao Setor de
Administração Municipal - SAM Quadra “B” Bloco “D”, CEP 70610-600, Brasília - DF (ao lado do
DER)”. Esse disposi vo permi rá que a Administração, diante da proposta eletrônica reme da, possa
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confirmar a veracidade das informações;

2.18. Foi criado o subitem 5.10, para facilitar a comunicação do CBMDF com o licitante e com
o contratado, com a seguinte redação: Os dados inseridos na proposta, como correio eletrônico,
número de telefone e fax, serão utilizados para a comunicação oficial entre o CBMDF e a empresa,
tanto na fase licitatória quanto na fase contratual;

2.19. O item 6.3 teve sua redação modificada, para prever que não serão aceitas propostas
com valores globais e unitários acima do estimado;

2.20. Foi inserido no item 6.4 o inc. III, que esclarece que a inexequibilidade e,
principalmente, o valor excessivo, serão analisados nos valores globais e unitários;

2.21. Foi criado um item 6.6.1 para prever que o Pregoeiro poderá promover diligências para a
confirmação da especificação constante no Edital. O item possui o seguinte texto: " Em consonância
com o § 3º, art. 43, da Lei nº 8.666/93, para fins de verificação/comprovação quanto ao
atendimento das especificações con das no Termo de Referência, o Pregoeiro poderá promover
diligência des nada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, requerendo a
remessa de folders, catálogos, prospectos técnicos, dentre outros que julgar cabíveis à análise
objetiva dos produtos ofertados pelas licitantes."

2.22. Foi re ficada a redação do item 6.7.1, para atender o r. Parecer nº 490/2014 –
PROCAD/PGDF;

2.23. Foi inserido o subitem 6.7.4, que disciplinam o envio de lances pelos concorrentes,
visando afastar a possibilidade de u lização de “robôs”. Tal disciplinamento é previsto na IN 03/2011
e no Parecer nº 490/2014 – PROCAD/PGDF;

2.24. Foi re rado o item 6.22 do Edital, visto que o instrumento convocatório não prevê a
entrega de documentos físicos;

2.25. No item 7.1, os números dos telefones “0xx(61) 3312.5123, 0xx(61) 3312.5331 e 0xx(61)
3312.5256” foram subs tuídos pela previsão de envio dos documentos por meio do
ComprasGovernamentais em até 2 (duas) horas, visto a especificidade da ferramenta eletrônica
de compras e atendendo a IN 01/2014-MPOG de 26/03/2014. Foi o excluído o endereço da SULIC e
excluída a previsão de remessa de documentos físicos;

2.26. No inciso III do subitem 7.2.1 foi incluído o texto, como no inciso IX do item
7.2.2 “considerando-se compa vel, a comprovação de fornecimento anterior de objeto com as
seguintes caracterís cas: "Equipamento de Proteção Individual;” para cumprir reiteradas
recomendações dos órgãos de controle e estabelecer de modo obje vo o que a Administração
considera como compa vel com o objeto licitado; exigência limitada às parcelas de maior relevância e
valor significativo do objeto;

2.27. O edital foi atualizado com o texto dos incisos V dos subitens 7.2.1 e 7.2.2 em sintonia
com a recente modificação na Lei 8.666/93 que passou a exigir a Cer dão Nega va de Débitos
Trabalhistas; em decorrência, os incisos subsequentes foram renumerados;

2.28. No subitem 7.2.1 foi incluído o inciso VII, segue abaixo, tendo em vista que a Cer dão
Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial não consta do SICAF:

“VII - Cer dão Nega va de falência, concordata, recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da
sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro
do prazo de validade expresso na própria Cer dão. No caso de praças com
mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as cer dões
de cada um dos distribuidores;”

2.29. Nos itens 7.2.2 (IV) e 11.1 (I) do Edital foram juntadas as Cer dões Nega va de
Contribuições Previdenciárias e Nega va de Débitos e Tributos Federais, visto a Portaria Conjunta
PGFN/RFB nº 1751/2014, que juntou em uma única Cer dão as informações rela vas às contribuições
previdenciárias, à divida a va da União e as contribuições federais, ocorrendo a renumeração dos
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demais incisos do item 7.2.2. Essas alterações foram realizadas, igualmente, na minuta de contrato,
item 7.2, I;

2.30. No item 7.3 do Edital, o prazo para a regularização da habilitação das empresas
enquadradas como ME/EPP foi modificado para 5 (cinco) dias úteis, em atendimento à Lei
Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, que alterou a Lei Complementar nº 123/2005. Foi
inserida, também, a expressão "trabalhista" para completar a nomenclatura da regularidade fiscal e
trabalhista;

2.31. O item 7.4 teve sua redação alterada, passando a ter a seguinte redação: “Em caráter
de diligência, os documentos reme dos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema
ComprasGovernamentais poderão ser solicitados em original ou por cópia auten cada, a
qualquer momento. Nesse caso, os documentos deverão ser encaminhados, no prazo
estabelecido pelo Pregoeiro, para a Seção de Licitações da Diretoria de Contratações e Aquisições
do CBMDF, sito ao Setor de Administração Municipal - SAM Quadra “B” Bloco “D”, CEP 70610-600,
Brasília - DF (ao lado do DER)”. Esse disposi vo permi rá que a Administração, diante dos
documentos eletrônicos remetidos, possa confirmar a veracidade das informações;

2.32. O item 7.8 teve sua redação adequada, para citação expressa da cer dão nega va de
falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, a qual deverá, quando não informar sua
validade, ser datada dos últimos 30 dias;

2.33. No item 7.9 foi subs tuída a expressão “via fax” pela “por meio do
ComprasGovernamentais”, para adequação às alterações do item 7.1;

2.34. No item 8.1.1 a redação foi atualizada de acordo com o texto do Decreto Distrital nº
26.851/2006 e suas úl mas alterações (Decreto Distrital nº 35.831/2015 e Decreto Distrital nº 36.974,
de 11/12/2015);

2.35. O texto do caput do item 8.2.1 e seus incisos foram juntados na nova redação do item,
uma vez que a aplicação da sanção no CBMDF é competência da mesma autoridade, em ambas
situações;

2.36. No item 8.3.1 do Edital e no item 14.1.1 da Minuta de Contrato, os itens I, II e V veram
sua redação alterada para adequação da redação determinada pelo Decreto Distrital nº 35.831/2014,
DODF de 22/09/2014;

2.37. No item 8.3.7, alterou-se o termo “unidade contratante” por “Administração”;

2.38. No inciso I, do item 8.4.1, foi suprimido o texto “emitida pela CENTRAL DE LICITAÇÕES”;

2.39. O texto do caput do item 8.4.2 e seus incisos foram juntados na nova redação do item,
uma vez que a aplicação da sanção no CBMDF é competência do DICOA em ambas situações;

2.40. No item 8.4.3 foi inserido o Diário Oficial da União para publicação da penalidade, uma
vez que a licitação está sendo realizada com recursos federais;

2.41. No item 8.6.1, foi suprimido o texto “administrado pela CENTRAL DE LICITAÇÕES”;

2.42. No item 8.7.4 foi inserido o Diário Oficial da União para publicação da penalidade, uma
vez que a licitação está sendo realizada com recursos federais;

2.43. No item 8.7.5 subs tuiu-se o sí o “www.compras.df.gov.br” por
"www.comprasgovernamentais.gov.br", e o texto “Sistema de Controle e Acompanhamento de
Compra e Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal - e-compras” por
"ComprasGovernamentais";

2.44. No item 8.7.6 foi inserido o Diário Oficial da União, uma vez que a licitação está sendo
realizada com recursos federais;

2.45. No item 8.10.1 trocou-se o texto “ordenador de despesas do órgão contratante” por
"Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF";

2.46. O item 8.10.3 foi suprimido, uma vez que é desnecessário em licitações do CBMDF;
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2.47. Nos itens 9.1, 9.2 e 9.3, subs tuiu-se o endereço da DICOA pelo endereço eletrônico
específico para a entrega de pe ções de impugnação e ques onamento, visto que o portal
ComprasGovernamentais não possibilita o envio de impugnações e ques onamentos por meio do
sistema de compras eletrônico. O item 9.2.1 informa que o Pregoeiro prestará os esclarecimentos por
meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br;

2.48. No item 9.4, subs tuiu-se o texto “apresentar as razões do recurso, no protocolo da
Central de Licitações no Setor Bancário Sul Quadra 02 Bloco “L” TERREO – PROTOCOLO, Ed. Lino
Mar ns Pinto. A apresentação de contrarrazões dos demais licitantes ocorrerá no prazo de até 03
(três) dias úteis após o prazo do recorrente” por "apresentar as razões do recurso em campo
próprio específico do ComprasGovernamentais. A apresentação de contrarrazões dos demais
licitantes ocorrerá no prazo de até 3 (três) dias úteis após o prazo do recorrente, devendo ser
apresentadas em campo próprio específico do ComprasGovernamentais", visando adequar o Edital
à sistemática recursal do ComprasGovernamentais;

2.49. Visando o acesso das peças recursais a todos os eventuais interessados
(transparência), bem como para atender às especificidades do sistema ComprasGovernamentais (para
o prosseguimento da fase recursal, o sistema exige a postagem das razões e contrarrazões em campo
específico), foi inserido o item 9.4.1 com o seguinte texto: "As razões e contrarrazões serão
recebidas somente no ComprasGovernamentais, por meio de campo próprio específico. Não
serão recebidas e conhecidas razões de recurso e contrarrazões enviadas diretamente ao
Pregoeiro ou por quaisquer outros meios (fax, correspondência, correio eletrônico, etc)";

2.50. No item 9.6 foi subs tuído o texto “no protocolo da Central de Licitações no Setor
Bancário Sul Quadra 02 Bloco “L” TERREO – PROTOCOLO, Ed. Lino Mar ns Pinto” pelo texto "na
Seção de Licitações da Diretoria de Contratações e Aquisições do CBMDF, sito ao Setor de
Administração Municipal – SAM, Quadra “B”, Bloco “D”, CEP 70610-600, Brasília/DF (ao lado do
DER)";

2.51. Nos itens 9.8 e 9.10 subs tuiu-se o texto “a Chefia da Central de Licitações” por "ao
Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF";

2.52. No item 10.3, foi alterada a redação para definir o momento da apresentação da
garantia contratual, a qual deverá ser apresentada após a assinatura do contrato;

2.53. No item 10.3.1, quanto ao percentual da garan a exigida, foi subs tuído o texto “2%
(dois por cento)” por “5% (cinco por cento)” de forma que o percentual será atribuído em cada caso
concreto;

2.54. Foi inserido um subitem 10.3.1.1, com a seguinte redação: A garan a deverá ter
validade igual ou superior a 90 dias após a vigência do contrato;

2.55. Foi alterada a redação do subitem 10.3.3 foi modificado para atender as exigências do
CBMDF, ficando da seguinte forma: 10.3.3 Toda e qualquer garantia prestada pela licitante vencedora:

a) somente poderá ser levantada 90 (noventa) dias após a ex nção do contrato , e quando em
dinheiro, atualizada monetariamente;

b) poderá, a critério da Administração do CBMDF, ser u lizada para cobrir eventuais multas e/ou
para cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização eventualmente
cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da
notificação regularmente expedida, a garantia deverá ser reconstituída;

c) ficará re da no caso de rescisão contratual, até defini va solução das pendências
administrativas ou judiciais.

2.56. Foi modificada a redação do item 10.3.4 para adequação com o item 10.3, passando a
redação a prever que a não prestação da garantia configura descumprimento de cláusula do Edital;

2.57. Foi inserido o item 10.3.5, prevendo que a garan a prestada deverá ser comprovada
junto à DICOA no prazo previsto no item 10.3;
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2.58. Foi acrescido o item 10.3.6 de forma a dirimir eventual dúvida quanto à prestação da
garan a a dinheiro e sua forma. O texto ficou da seguinte forma: Caso a contratada opte pela caução
em dinheiro, a empresa deverá realizar TED ou depósito para a Secretaria de Estado de Fazenda do
Distrito Federal, CNPJ 00.394.684/0001-53, no Banco Regional de Brasília (BRB) Agência 100; Conta
800482-8.

2.59. Foi modificada a redação do subitem 10.4, sendo inserido o subitem 10.4.1, com a
seguinte redação:

a) Item 10.4. O prazo máximo para assinatura e entrega do contrato é de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data do recebimento do Termo de Convocação.

b) Item 10.4.1. O prazo para assinatura do contrato acima estabelecido poderá ser prorrogado
uma única vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

2.60. O antigo subitem 10.4.1 foi renumerado para 10.4.2, sendo sua redação alterada para o
seguinte: "A recusa injus ficada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou re rar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o
descumprimento, sujeitando o infrator às penalidades legalmente estabelecidas."

2.61. Foi inserido um subitem 10.4.3 disciplinando sobre a assinatura remota do contrato. O
texto é o seguinte: 10.4.3. O convocado poderá, a critério da Administração, assinar o contrato
diretamente no processo eletrônico (assinatura eletrônica), cabendo à Administração a liberação
para assinatura de usuário externo no SEI.

2.62. No item 10.5, suprimiu-se a expressão “ou ata de registro de preços” por não se aplicar
a licitação em tela;

2.63. No item 10.8 foi inserido o texto "e no Diário Oficial da União", para publicação do
resumo do contrato, uma vez que a licitação está sendo realizada com recursos federais;

2.64. No item 11.1 foi inserido o inciso III com a exigência de apresentação da CNDT como
condição para pagamento, em sintonia com a recente alteração da Lei 8.666/93;

2.65. Foi inserido um novo item 11.2, com o subitem 11.2.1. Os itens trazem a previsão de
que a nota fiscal deve ser emi da em nome do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO
FEDERAL, CNPJ: 08.977.914/0001-19. Consequentemente, os demais itens foram renumerados;

2.66. Foi realizada a adequação do índice de correção previsto no item 11.3 da minuta CELIC
(item 11.4 na minuta CBMDF), conforme estabelecido no art. 2º do Decreto Distrital nº 37.121,
publicado no DODF nº 31, de 17 de fevereiro de 2016, substituindo-se o "INPC" pelo "IPCA";

2.67. Foram inseridos, no item 11.3, dois subitens visando disciplinar a situação específica da
apresentação de nota fiscal por matriz e filial (Acórdão nº 3.058/2008 - TCU - Plenário). O texto ficou
da seguinte forma:

a ) 11.3.1. A Nota Fiscal apresentada para fins de pagamento deve ser emi da pelo
mesmo CNPJ constante na proposta de preços, à exceção de empresas que sejam matriz e filial
(Acórdão nº 3.056/2008 – TCU – Plenário);

b) 11.3.2. As Notas Fiscais apresentadas com CNPJ divergente da proposta de preços, à
exceção de empresas matriz e filial (item 11.3.1, in fine), serão devolvidas pela Administração, para a
devida correção (emissão de Nota Fiscal com o CNPJ correto).

2.68. A redação do item 11.5 foi modificada, com a previsão de que "nenhum pagamento
será efetuado à licitante enquanto pendente de apuração acerca de quaisquer descumprimentos
contratuais constatados, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou
correção monetária (quando for o caso)";

2.69. No item 11.8 (an go item 11.7) a redação foi re ficada, para atendimento pleno do
regramento trazido no Decreto Distrital nº 32.767/2011. Para a correta compreensão da matéria, foi
criado um subitem 11.8.1. A redação atualizada é a seguinte:
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11.8. Os pagamentos, pelo CBMDF, de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) serão feitos, exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário,
junto ao Banco de Brasília S/A – BRB (Decreto Distrital nº 32.767, de 17 de fevereiro de 2011).

11.8.1. Excluem-se das disposições do item 11.8:

a) os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração
Pública federal;

b) os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou
contratos que, em virtude de legislação própria, só possam ser movimentados em ins tuições
bancárias indicadas nos respectivos documentos;

c ) os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham
filiais e/ ou representações no DF e que venceram processo licitatório no âmbito deste ente federado.

2.70. No item 12.1 foi subs tuída a expressão “contada a par r do recebimento da Nota de
Empenho” por “contado da assinatura do contrato ou do recebimento da nota de empenho,
quando não houver a formalização do instrumento de contrato”, por se ajustar ao caso concreto
objeto do certame. Foi substituído, ainda, a expressão "órgão solicitante" por "CBMDF";

2.71. O item 13.4 foi alterado para adequação à forma de envio de documentos de
habilitação. O item passou a prever que o pregoeiro pode prorrogar o prazo de 2 (duas) horas para o
envio de documentos de habilitação por meio do ComprasGovernamentais;

2.72. No item 13.6, subs tuiu-se o termo “Chefia da Central de Licitação” por
“Administração do CBMDF”;

2.73. O texto do item 13.9 foi adequado para vedar a subcontratação total ou parcial do
objeto;

2.74. No item 13.10, incluiu-se o termo “no Diário Oficial da União” para publicação do
resultado do certame, uma vez que a licitação está sendo realizada com recursos federais;

2.75. No subitem 13.12 foram feitas as seguintes substituições:

I - “no endereço mencionado no preâmbulo” por “na Seção de Licitações da Diretoria de
Contratações e Aquisições do CBMDF, sito ao Setor de Administração Municipal – SAM, Quadra
“B”, Bloco “D”, CEP 70610-600, Brasília/DF (ao lado do DER)”;

II - xx-61- 3312-5275” por "0xx(61) 3901-3483".

2.76. Foi acrescentado o item 13.13, inserindo a fraseologia an corrupção para cumprimento
do Decreto n.º 34.031/2012;

2.77. Foram subs tuídos os termos “Brasília,     de    de 2010” e “Pregoeiro” por “Brasília -
DF, 26 de setembro de 2019 e Diretor de Contratações e Aquisições”;

2.78. O Termo de Referência foi inserido como Anexo I ao Edital;

2.79. Foi u lizada a minuta de contrato nos termos do Padrão nº07/2002, por ser o mais
adequado à licitação pretendida;

2.80. A minuta de contrato inserida foi adequada de acordo com as orientações da Seção de
Contratos da DICOA (SECON) trazidas no processo 00053-00084006/2018-06, visto a padronização e a
atualização do texto das minutas de contrato utilizadas pelo CBMDF;

2.81. Os modelos dos demais anexos (Declarações) foram subs tuídos pelos modelos
adotados pelo CBMDF.

3. Finalmente, cabe ressaltar que a u lização pelo CBMDF de minutas padronizadas de editais de
licitação da SULIC, previamente aprovadas pela PROCAD/PGDF, foi viabilizada juridicamente por meio
do Parecer n.º 583/2011-PROCAD/PGDF, de 29/07/2011, da lavra do ilustre Procurador do Distrito
Federal Dr. Gabriel Abbad Silveira, em subs tuição à ilustre Procuradora Dra Maridalva Freitas de
Almeida, com as devidas cotas de aprovação da Procuradora-Chefe Subs tuta da Procuradoria
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Administrativa e do Exmo Sr. Procurador-Geral Adjunto do Distrito Federal protocolo nº 0081068.
4. Ante o exposto, tendo em vista que o r. Parecer Jurídico nº 1.032/2010–PROCAD/PGDF
determina a análise do Setor Jurídico quanto ao atendimento dos requisitos da fase interna, solicito o
encaminhamento do processo em epígrafe para a ASJUR para análise e emissão de Parecer Jurídico.

Relator:

 

 

Pregoeiro do CBMDF

Documento assinado eletronicamente por FRANKNEI DE OLIVEIRA RODRIGUES, Ten-Cel. RRm ,
matr. 1399993, Pregoeiro(a), em 26/09/2019, às 17:28, 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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 28952127 código CRC= 79595B79.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SAM Bloco D Módulo E - Pa lácio Imperador Dom Pedro I I  - QCG/CBMDF - CEP 70640-020 - DF

39013481
 

00053-00079697/2019-07 Doc. SEI/GDF 28952127
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Contratações e Aquisições

Comissão Permanente de Licitação/Pregoeiros e Equipe de Apoio

Memorando SEI-GDF Nº 315/2019 - CBMDF/DICOA/COPLI/PREAP Brasília-DF, 26 de setembro de 2019

Assunto: Encaminhamento de processo para análise jurídica.

Processo nº: 00053-00079697/2019-07.

Referência: Pregão Eletrônico nº 72/2019 - DICOA/DEALF/CBMDF rela vo à aquisição de capacetes
de voo para uso como Equipamento de Proteção Individual (EPI) des nado aos pilotos, médicos e
enfermeiros do Grupamento de Aviação Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do
Anexo I do Edital.

 

Ao Senhor Ten-Cel. QOBM/Comb. Chefe da Assessoria Jurídica do CBMDF,

 

Encaminho a Vossa Senhoria o Processo em referência para análise jurídica
da minuta do Edital do Pregão Eletrônico n° 72/2019 - DICOA/DEALF/CBMDF e seus anexos, nº de
protocolo 28951977, e verificação do atendimento dos requisitos da fase interna da licitação.

Neste ensejo, face às competências deste Diretor, registro a aprovação das alterações
produzidas pelo Pregoeiro na Minuta Padrão nº 001 para Pregão Eletrônico de aquisição de material
comum da SULIC.

 

Atenciosamente,

 

 

MARCELO TEIXEIRA DANTAS - Cel. QOBM/Comb.

Diretor Contratações e Aquisições

Matr. 1399943

Documento assinado eletronicamente por MARCELO TEIXEIRA DANTAS, Cel. QOBM/Comb,
matr. 1399943, Diretor(a) de Contratações e Aquisições do CBMDF, em 26/09/2019, às 18:00,
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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 28953253 código CRC= 2C503ECF.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SAM Bloco D Módulo E - Pa lácio Imperador Dom Pedro I I  - QCG/CBMDF - CEP 70640-020 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Comando Geral

Assessoria Jurídica

Parecer SEI-GDF n.º 542/2019 - CBMDF/GABCG/ASJUR  

Interessado: Diretor de Contratações e Aquisições
Ref.: SEI-00053-00079697/2019-07
Assunto: Aquisição de capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção Individual (EPI) destinado
aos pilotos, médicos e enfermeiros do Grupamento de Aviação Operacional do CBMDF.

 

 

 

 

 

EMENTA: AQUISIÇÃO DE BEM. BEM
COMUM. PREGÃO ELETRÔNICO. MINUTA
PADRÃO 01 – PE. PARECER Nº 1032/2010-
PROCAD/PGDF. PARECER Nº 583/2011-
PROCAD/PGDF

 

 

I - RELATÓRIO

A presente manifestação visa analisar a instrução processual e minuta do Edital de
Pregão Eletrônico nº 72/2019-DICOA/DEALF/CBMDF (28951977), que tem por objeto “Aquisição de
capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção Individual (EPI) des nado aos pilotos,
médicos e enfermeiros do Grupamento de Aviação Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do
Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante
do Anexo I do Edital.”

O processo se iniciou com o Memorando nº 368/2019 CBMDF/DICOA/SELIC, 28022922,
que trata da abertura do presente processo administra vo licitatório, com vistas ao cumprimento do
despacho existente no Memorando nº 365/2019 CBMDF/DICOA/SELIC 28021680, constante do
processo SEI-00053-00042934/2019-76, que refere-se aos atos preparatórios do presente.

Nesta toada, destacam-se dentre os documentos que compõem a instrução processual
os que seguem:

- Memorando nº 1765/2019-CBMDF/DIMAT/SEPEC, 28077020, que aprova o Termo de
Referência nº 392/2019-DIMAT, e trata de outros aspectos referentes à contratação pretendida;

- Termo de Referência nº 392/2019-DIMAT (28077427);

- Declaração de Orçamento - CBMDF/DIOFI/SAOFI/SSAGO 28741532 que autoriza a
realização da despesa;
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- Informação CBMDF/DICOA/COPLI/PREAP 28932030, que ao final sugere a adoção da
modalidade de pregão eletrônico;

- Despacho CBMDF/DICOA/COPLI/PREAP 28932586, que dentre outros aspectos,
determina a abertura da licitação sob a modalidade pregão eletrônico;

- Minuta de Edital de Pregão Eletrônico nº 72/2019-DICOA/DEALF/CBMDF (28951977);

- Informação CBMDF/DICOA/COPLI/PREAP, 28952127, que trata das alterações
realizadas na minuta padrão.

Finalmente, o Memorando nº 315/2019-CBMDF/DICOA/COPLI/PREAP, 28953253, que
aprovou as alterações realizadas na minuta padrão de edital para a contratação e encaminhou o
processo licitatório a esta Assessoria Jurídica.

É o breve relatório.

II - DA ATRIBUIÇÃO

Antes de se adentrar na análise da instrução processual e minuta apresentada, há de se
verificar a atribuição desta Assessoria para manifestação que o caso requer.

A Lei de Licitações determina em seu art. 38, parágrafo único, que “as minutas de
editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente
examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração”.

No âmbito do Distrito Federal, por força da Lei Complementar 395/2001, a Procuradoria
Geral do Distrito Federal tem a atribuição de consultoria jurídica e representação judicial do ente
federal, compe ndo-lhe, neste contexto, sa sfazer a determinação legal con da do art. 38, caput, da
Lei 8.666/93[1].

Não obstante, a Procuradoria Geral do Distrito Federal, em resposta à consulta
referente à possibilidade de se adotar no CBMDF minutas-padrão, emi u o Parecer nº 583/2011-
PROCAD-PGDF, no qual, em suma, entendeu pela viabilidade da adoção de minutas padronizadas,
previamente aprovadas por aquela Casa, ressaltada a competência do gestor para análise de
adequação entre a situação concreta e a minuta padrão utilizada[2]. (grifei)

Nesse mesmo sen do, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, na decisão nº
1.448/2011, reconheceu a “não-obrigatoriedade de encaminhamento de todos os processos à
Procuradoria Geral do Distrito Federal para o cotejo do caso concreto com a minuta-padrão que se
pretende utilizar, uma vez que a identidade de situações deverá ser atestada pelo gestor de cada órgão
ou entidade, precedida de manifestação conclusiva favorável da respectiva assessoria jurídica”.

Ademais, observa-se que o Distrito Federal é dotado de um sistema jurídico composto
pelas assessorias técnico-legisla vas e serviços jurídicos dos órgãos e en dades integrantes da
Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, do qual a PGDF é o órgão central[3]. Já o Decreto
7.163/2010 prevê em seu art. 20, Parágrafo único, a existência desta Assessoria Jurídica, subordinada
ao Gabinete do Comandante-Geral, e integrada, por conclusão, ao sistema jurídico do Distrito Federal.

Cumpre destacar o O cio Circular nº 36/2015-GAB/PGDF e o Parecer nº 1.244/2015-
PRCON/PGDF, ambos atestam a natureza jurídica desta Assessoria Jurídica e sua competência para o
desenvolvimento de manifestação jurídica nos casos a ela submetidos.

Dessa forma, observados o Parecer 583/2011-PROCAD/PGDF, a Decisão nº 1.448/2011-
TCU e o art. 20, Parágrafo único, do Decreto Federal 7.163/2010 e os demais parâmetros supra
tratados, afigura-se a atribuição desta Assessoria Jurídica para manifestação quanto à adequação da
Minuta de Edital destinada à execução de procedimento licitatório por meio de Pregão Eletrônico.

III - DA ANÁLISE

Vencida a questão rela va à atribuição desta Assessoria Jurídica para se manifestar no
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caso em tela, passa-se à análise da instrução processual no que se refere aos aspectos jurídicos.

A Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, ins tuiu a modalidade pregão, para aquisição
de bens e serviços comuns no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Em seu art. 2º,
§1º, houve a previsão da possibilidade de u lizar-se de recursos de tecnologia da informação para a
procedimentalização da modalidade.

Neste sen do, foi elaborado o Decreto Federal nº 5.450, de 31 de maio de 2005, que
regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços e bens comuns.

Cumpre destacar que o Decreto nº 5.450/2005 tem sua aplicação no âmbito do Distrito
Federal por disposição expressa prevista no Decreto Distrital nº 25.966, de 23 de junho de 2005.

Considerando, então, tal norma como fonte norteadora da presente análise, apresenta
que os requisitos da fase preparatória da licitação estão dispostos no art. 9º, do citado decreto, os
quais passa-se a transcrever, ipisis litteris:

Art. 9o . Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será
observado o seguinte:

I - elaboração de Termo de Referência pelo órgão requisitante, com
indicação do objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem
ou frustrem a competição ou sua realização;

II - aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente;

III - apresentação de justificativa da necessidade da contratação;

IV - elaboração do edital, estabelecendo critérios de aceitação das
propostas;

V - definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, inclusive
no que se refere aos prazos e às condições que, pelas suas particularidades,
sejam consideradas relevantes para a celebração e execução do contrato e
o atendimento das necessidades da administração; e

VI - designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio.

Segundo a norma de regência acima citada, de início, na fase preparatória do pregão,
há de se ter a elaboração do Termo de Referência, com indicação do objeto de forma precisa,
suficiente e clara, bem como sua aprovação pela autoridade competente, nos termos do inciso I e II,
do art. 9º. O mesmo disposi vo, em seu § 2º, nos oferta o conceito de Termo de Referência, assim
consignando:

§ 2º O Termo de Referência é o documento que deverá conter elementos
capazes de propiciar avaliação do custo pela administração diante de
orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento,
valor es mado em planilhas de acordo com o preço de mercado,
cronograma sico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto,
deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e
gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara,
concisa e objetiva.

Conforme disposto em regulamento, foi elaborado o Termo de Referência (28077427).

No referido documento, o objeto da aquisição está consignado como “Aquisição de
capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção Individual (EPI) des nado aos pilotos,
médicos e enfermeiros do Grupamento de Aviação Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do
Distrito Federal, conforme especificações, quan ta vos e condições estabelecidos neste Termo de
Referência.”

O item 3 do Termo de Referência complementa a definição do objeto, estabelecendo

Parecer 542 (29383795)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 95



especificações mínimas aceitáveis e quan dades. O elemento trata item a item dos bens a serem
licitados contendo a descrição individualizada e a quantidade requerida.

Necessário, ainda, tratar do custo es mado para a aquisição, aspecto intrínseco,
também, à especificação do material. O balizamento de preço para a contratação é tratado na
Informação CBMDF/DIMAT/SEPEC 28077504, desenvolvido no âmbito da Diretoria de Materiais e
Serviços. A setorial apresenta documentação ao citado balizamento, e, apesar de restar infru fera a
busca em certames públicos e banco de preços públicos, baseou-se em orçamentos de empresas do
ramo. 

Observando o documento, vislumbra-se que unidade técnica cer fica que se u lizou da
metodologia apresentada no Decreto nº 39.543, de 19 de dezembro de 2018, e na norma
regulamentadora, Portaria nº 514, de 16 de novembro de 2018. Considerando os aspectos técnicos do
ponto, cumpre destacar a competência da setorial no que tange a verificação da suficiência da
pesquisa e do atendimento ao determinado pelas normas que regem a pesquisa de preços para os
procedimentos licitatórios e contratações públicas no âmbito do Distrito Federal. Neste sen do,
observando o expediente desenvolvido, entende-se por presente o requisito.

O cumprimento das determinações do inciso I, art. 9º, do Decreto nº 5.450/05, foram
atestadas pelo Diretor de Materiais e Serviços, por meio do Memorando nº 1765/2019-
CBMDF/DIMAT/SEPEC ( 28077020), afirmando que a definição do objeto se deu de forma “precisa,
suficiente e clara”. A respeito do ateste referido, verifica-se que este se deu em observância a
competência atribuída a esta autoridade, nos termos do inciso I, do art. 34, do Decreto Federal nº
7.163, de 29 de abril de 2010.

Finalmente, considerando o caráter técnico da informação e o juízo de conveniência da
autoridade, assim como o seu aprovo nos termos supracitado, entende-se cumpridos os requisitos
dispostos no inciso I e II, do art. 9º, da norma regente.

A jus fica va da aquisição está presente no item 2 do Termo de Referência. Verifica-se
que o ponto tratou de abordar a necessidade da aquisição, discorrendo sobre o emprego dos bens a
serem adquiridos.

A indicação da jus fica va é requisito previsto no inciso III, do art. 9º Decreto nº
5.450/05. Extrai-se da argumentação discorrida a devida per nência no que se refere às razões que
justificam a necessidade da contratação.

Ademais, aproveita-se a oportunidade para tratar, também, da jus fica va para não
adoção do Sistema de Registro de Preços constante do item 5 do Termo de Referência, in verbis:

5.1. De acordo com o art. 15, inc. II, da Lei nº 8.666/1993, as compras
sempre que possível deverão ser processadas através de Sistema de
Registro de Preços, sendo regulamentado no âmbito do Distrito Federal
pelo Decreto distrital nº 39.103/2018. 5.2. De acordo com o art. 3º do
Decreto Distrital nº 39.103/2018:

5.2 Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas
seguintes hipóteses: I - quando, pelas caracterís cas do bem ou serviço,
houver necessidade de contratações frequentes; II - quando for
conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou
contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em
regime de tarefa; III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a
contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou
en dade, ou a programas de governo; ou IV - quando, pela natureza do
objeto, não for possível definir previamente o quan ta vo a ser
demandado pela Administração.

5.3. O presente processo de aquisição não se enquadra nos pré-requisitos
acima citados por se tratar de aquisição com ENTREGA INTEGRAL (TODO

Parecer 542 (29383795)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 96



QUANTITATIVO DE UMA SÓ VEZ) em QUANTIDADE PREVIAMENTE
DEFINIDA neste Termo de Referência, afastando a aplicação do Sistema de
Registro de Preços na forma do art. 3º, incs. I, II e IV, do Decreto distrital nº
39.103/2018, uma vez que não haverá necessidade de contratações
frequentes ou entregas parceladas não definidas e, ainda, por ser possível
definir previamente o quan ta vo a ser demandado por esta
Administração. Por outro lado, a presente aquisição não se enquadra,
igualmente no inc. III do art. 3º, do Decreto distrital nº 39.103/2018. Não há
que se falar em atendimento de demandas de outros órgãos da
Administração do DF visto que cabe ao CBMDF, tão somente, definir suas
próprias demandas e de suas subunidades, isto é, a Corporação não
exerce as funções de outros órgãos do DF, a exemplo do Órgão Central de
licitações do Distrito Federal.

De fato, a forma de fornecimento registrada no item 9 e a jus fica va acima descrita
não coadunam com o sistema de registro de preços. Entende-se por cumprido o requisito.

Em relação ao atendimento do Decreto Distrital nº 35.592, de 02 julho de 2014, o qual
dispõe sobre o tratamento diferenciado referente as microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais, verifica-se que o ponto 6 do TR informou que não irá u lizar a cota
especial reservada às en dades preferenciais, visto que  a “aquisição almejada apresenta
necessidade de padronização dos bens e que o estabelecimento de cota reservada para en dades
preferenciais (microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais)
causará prejuízo para o conjunto do objeto deste certame; de modo que não será atendido o con do
no art. 48, inciso III, da Lei Complementar nº 123/2006 c/c o arts. 23, § 1º, e 26 da Lei Distrital nº
4.611/2011 e art. 8º do Decreto Distrital nº 35.592/2014(...)”. Observa-se a presença da jus fica va
para o afastamento do tratamento diferenciado a tais en dades, considerando o exercício meritório
pela setorial de licitações, não se vislumbra sob o viés jurídico óbice para tanto.

A respeito da natureza do bem e consequente adoção da modalidade eleita, o item 4
refere-se à classificação do objeto da contratação, atestando que o material a ser adquirido se
enquadra na categoria de bem comum.

Tratando do inciso IV, do art. 9º, que estabelece a necessidade de se elaborar edital,
estabelecendo os critérios de aceitação da proposta, cumpre inicialmente reenfa zar que se adota
para o presente caso minuta de edital devidamente aprovada (Minuta Padrão nº 01 para Pregão
Eletrônico de Material Comum).

As minutas padronizadas consistem em meio de se pres giar o princípio da eficiência,
tendo se tornado procedimento comum diante da ro na administra va estabelecida, com vistas às
contratações e aquisições por parte da Administração Pública. Neste sen do, o ato convocatório
padronizado tem sua aprovação realizada pela Procuradoria-Geral do Distrito, a qual analisou
anteriormente a presença dos requisitos necessários à deflagração da fase externa. Destarte, coube a
esta Corporação realizar as adaptações necessárias com vistas a adequação ao caso em concreto.

Sobre o ponto, tem-se que a Minuta Padrão nº 01 para pregão eletrônico de material
comum, ora adotada, teve sua análise pelo Parecer nº 1032/2010-PROCAD/PGDF. Verificando item por
item, observa-se que foram efe vadas as modificações  com o obje vo de atender as peculiaridades
do procedimento licitatório, face as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
Ademais, vislumbra-se que a minuta do Edital guarda conformidade com a Minuta Padrão aprovada
pela PGDF, conforme atestado pelo Diretor de Contratações e Aquisições, nos termos do Memorando
nº 315/2019  CBMDF/DICOA/COPLI/PREAP (28953253).

Analisando, então, a estrutura do Edital, têm-se primeiramente que os critérios de
aceitação da proposta foram estabelecidos no item 5; assim como os procedimentos de abertura
sessão, julgamento e adjudicação, no item 6.
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Sobre as condições de habilitação, estas foram definidas no item 7, do corpo do ato
convocatório. As sanções aplicáveis cons tuem item específico do edital, conforme elemento 8,
observando, especialmente, o Decreto Distrital nº 26.851, de 31 de maio de 2006. Apresenta-se,
ainda, que o item 9, cuida de estabelecer os prazos e procedimentos referentes às impugnações e
recursos.

Do mesmo modo, no que se refere à execução contratual e obrigações inerentes ao
negócio jurídico, o item 11 trata dos procedimentos para pagamento, o item 12 da entrega do material
e o anexo II contém a minuta que regerá a relação contratual.

Desta feita, verifica-se o cumprimento dos incisos IV e V do Decreto nº 5.450, de 2005,
observando-se que o ato convocatório apresenta os elementos necessários ao documento regente do
procedimento licitatório a ser instaurado.

Cabe destacar que o Despacho CBMDF/DICOA/COPLI/PREAP, 28932586 trata do
cumprimento do estabelecido no art. 9º, inciso VI, quando designa o pregoeiro e sua equipe de apoio,
nos termos da Portaria de 15 de abril de 2019, publicada no DODF nº 74, de 22 de abril de 2019.

Sobre outros aspectos necessários à deflagração da fase externa, cumpre destacar a
respeito da informação orçamentária para a contratação pretendida que o Diretor de Orçamento e
Finanças, no uso da competência de ordenador de despesas, art. 32, inciso II, do Decreto 7.163/2010,
informa no Despacho inserto na Declaração de Orçamento - CBMDF/DIOFI/SAOFI/SSAGO 28741532 a
existência de previsão orçamentária para a despesa e declara estar ela adequada com a Lei
Orçamentária, compa vel com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o Plano Plurianual vigentes,
para, ao final, autorizar a sua realização.

IV       CONCLUSÃO

Diante do exposto, opina-se pela possibilidade jurídica da licitação e pela suficiência da
instrução processual, destacando-se que sobre os aspectos formais, essa se mostra adequada a
deflagração da fase externa.

Finalmente, registra-se serem de exclusiva responsabilidade das autoridades
administra vas as decisões quanto ao cabimento da modalidade licitatória e os respec vos respaldos
técnicos das especificações do objeto licitado.

É como opino, sub censura.

 

 

Fernanda Isabela Lima Amorim Calaça
Assessora Jurídica

OAB/DF 36.117
 

[1] Lei Complementar nº 395/2011 – Art. 1° A Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PRG-DF, órgão central
do sistema jurídico do Distrito Federal, é instituição de natureza permanente, essencial à Justiça e à
Administração, dotada de autonomia funcional, administrativa e financeira, na forma do art. 132 da
Constituição Federal, cabendo-lhe a representação judicial e a consultoria jurídica do Distrito Federal,
privativas dos Procuradores do Distrito Federal. (grifo nosso)
[2] Parecer 538/2011-PROCAD-PGDF - “(...) Ante o exposto, opina-se pela viabilidade jurídica da utilização das
minutas-padrão de edital de licitação adotadas pela Central de Compras e já previamente aprovadas por esta
Procuradoria, ressaltando ser da competência exclusiva do gestor do órgão a análise de adequação entre a
situação concreta e a minuta-padrão utilizada em cada caso.”
[3] Lei Complementar nº 395/2011 - Art. 2° A Procuradoria-Geral do Distrito Federal tem por finalidade
exercer a advocacia pública, cabendo-lhe, ainda, prestar a orientação normativa e a supervisão técnica do
sistema jurídico do Distrito Federal.

Parecer 542 (29383795)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 98



Parágrafo único. Integram o sistema jurídico do Distrito Federal as assessorias técnico-legislativas e os serviços
jurídicos dos órgãos e entidades integrantes da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA ISABELA LIMA AMORIM CALAÇA,
Advogada-CBMDF, matr. 2297406., Assessor(a) Jurídico(a), em 10/10/2019, às 17:38, 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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 29383795 código CRC= C1F3C0A9.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Assessoria Jurídica

Cota de Aprovação SEI-GDF - CBMDF/GABCG/ASJUR  

Sr. Cel. QOBM/Comb. Diretor de Contratações e Aquisições,

 

Os presentes autos foram enviados a esta Assessoria Jurídica (Asjur), em
atendimento ao Memorando SEI-GDF Nº 315/2019 - CBMDF/DICOA/COPLI/PREAP (28953253), em que
o Diretor de Contratações e Aquisições sugere o encaminhamento do processo administra vo para
análise da minuta do Edital do Pregão Eletrônico nº 72/2019-CBMDF e seus anexos, nº de protocolo
28951977, e verificação dos requisitos da fase interna da licitação.

O assunto foi distribuído à Assessora Jurídica Fernanda Isabela Lima Amorim Calaça,
inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal, sob o nº 36.117, que
produziu o Parecer SEI-GDF n.º 542/2019 - CBMDF/GABCG/ASJUR (29383795) e registrou em sua
manifestação que a instrução processual possibilita a conclusão da fase interna, ressaltando-se serem
de exclusiva responsabilidade das autoridades administra vas as decisões quanto ao cabimento da
modalidade licitatória e os respectivos respaldos técnicos das especificações do objeto licitado.

Ressalto, que cabe a autoridade administra va zelar pela correta condução do processo
administra vo subme do a exame, sendo de sua responsabilidade a observância às normas legais
que regem a matéria, bem como as recomendações constantes do opinativo.

Pelas razões expostas, acolho o inteiro teor da manifestação, encaminho o processo a
Vossa Senhoria para adoção das medidas necessárias com vistas ao prosseguimento do procedimento
licitatório.

Respeitosamente,

 

CARLA SIMONE DA SILVA BORGES - Ten-Cel. QOBM/Comb
Chefe da Assessoria Jurídica do CBMDF - ASJUR

 Matrícula 1400094

   

Documento assinado eletronicamente por CARLA SIMONE DA SILVA BORGES, Ten-Cel.
QOBM/Comb, matr. 1400094, Chefe da Assessoria Jurídica, em 10/10/2019, às 17:40, 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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 29385007 código CRC= 69366DB8.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Subdiretoria

Distribuição SEI-GDF - CBMDF/DICOA/SUBDIR  

Interessada: DIMAT.

Referência: PE nº 72/2019 - Aquisição de capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção
Individual (EPI)

 

Para Setorial

 

 

Tendo retornado da ASJUR com a análise jurídica solicitada distribuo.

A fim de:

1. Conhecimento do parecer jurídico/nota técnica (29383795).

2. Verificação dos pontos indicados para serem adequados.

3. Providenciar o acatamento, se possível, inclusive junto as setoriais demandantes.

4. Após o completo saneamento, que seja cer ficado quanto ao cumprimento exato das
ponderações levantadas no opina vo obje vando o prosseguimento dos autos para a finalidade
pretendida..

5. Outras pertinentes.

 

no impedimento da SUBDIRETORIA DA DICOA

Documento assinado eletronicamente por JACQUELINE NATHALY BARBOSA DE OLIVEIRA, Maj.
QOBM/Comb, matr. 1400185, Subdiretor(a) de Contratações e Aquisições, em 10/10/2019, às
19:14, 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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 29719803 código CRC= C1616DC2.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Contratações e Aquisições

Comissão Permanente de Licitação/Pregoeiros e Equipe de Apoio

Despacho SEI-GDF  CBMDF/DICOA/COPLI/PREAP Brasília-DF, 14 de outubro de 2019

Interessado: Pregoeiro encarregado do certame.

Processo nº: 00053-00079697/2019-07.

Refer ên c ia: Pregão Eletrônico nº ##/2019 - DICOA/DEALF/CBMDF para aquisição de
@nome_interessado@ para o CBMDF.

Assunto: Atesto de conformidade.

 

O DIRETOR DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES, com fulcro no art. 33, inc. II e art. 43,
inc. III, do Decreto Federal nº 7.163/2010; nos termos da Decisão nº 1.448/2011-TCDF e considerando
o pronunciamento da Assessoria Jurídica constante do Parecer/Nota Técnica nº _____/2019 -
 CBMDF_GABCG_ASJUR, protocolo nº ###, resolve:

I - AT E S TA R a existência de iden dade de situação entre a Minuta Padrão nº
01, protocolo 0081030 (mat. comum) /nº 04, protocolo 0081151 (serviço) /nº
05, protocolo 0081290 (SRP), e o caso concreto objeto do presente PA materializado na Minuta de
Pregão Eletrônico nº ###/2019 - DICOA/DEALF/CBMDF, protocolo nº ###, tendo em vista que o
Parecer/Nota Técnica nº _____/2019 - CBMDF_GABCG_ASJUR concluiu pela aprovação da minuta
concreta e de seus anexos;

II - DETERMINAR o prosseguimento dos atos e procedimentos referentes à fase externa da
licitação.

 

 

MARCELO TEIXEIRA DANTAS - Cel. QOBM/Comb.

Diretor Contratações e Aquisições

Matr. 1399943

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SAM Bloco D Módulo E - Pa lácio Imperador Dom Pedro I I  - QCG/CBMDF - CEP 70640-020 - DF

39013481
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MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR MEIO DA INTERNET. 

TIPO: Menor Preço. 

PROCESSO Nº: 00053-00079697/201907. 

INTERESSADO: GAVOP/CBMDF. 

OBJETO: Aquisição de capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção Individual (EPI) destinado aos 

pilotos, médicos e enfermeiros do Grupamento de Aviação Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 
Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital. 

 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24.104.  

PROGRAMA DE TRABALHO: 28.845.0903.00NR.0053.  

ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.52.  

FONTE DO RECURSO: 100 FCDF.  

CÓDICO PARF: I- 05.  

VALOR ESTIMADO: R$ 1.548.600,00 (um milhão quinhentos e quarenta e oito mil e seiscentos reais). 

 

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATÉ: 19:00 horas do dia 22/10/2019.. 

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ATÉ: 19:00 horas do dia 23/10/2019. 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 13:00 horas do dia 25/10/2019. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 13:30 horas do dia 25/10/2019. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14:00 horas do dia 25/10/2019. 

 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, 

obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico. 

ENDEREÇO: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no endereço: 

www.comprasgovernamentais.gov.br.  

 

EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO 

 

O Distrito Federal, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, no uso de suas atribuições legais, torna 
público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, 
do tipo menor preço, para aquisição do objeto especificado no Anexo I deste Edital. 

O presente certame será regido pela Lei nº 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Federal nº 5.450/05, pela Lei 
Complementar nº 123/2006, pelo Decreto do Distrito Federal 25.966/05 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores, Decreto Distrital 26.851/2006, Decreto Distrital nº 35.592/2014 além das demais normas 
pertinentes, observadas as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos. 

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promova a comunicação 
pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação 
em todas as suas fases.  

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento 
de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica 
www.comprasgovernamentais.gov.br que terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; 
receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; 
conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no 
instrumento convocatório; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e 
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decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do 
certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o 
processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.  

O Edital estará disponível gratuitamente no Portal www.cbm.df.gov.br e no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 

1 DO OBJETO 

1.1 Aquisição de capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção Individual (EPI) destinado aos pilotos, 
médicos e enfermeiros do Grupamento de Aviação Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, 
conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital. 

1.2 Integram este Edital todos os seus Anexos. 

 

2 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO 

2.1 Poderão participar deste Pregão as empresas interessadas do ramo de atividade do objeto desta licitação que 
comprovem sua qualificação, na forma indicada neste Edital: 

2.1.1 Que estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do § 
1º, art. 1º do Decreto 3.722, de 9 de janeiro de 2001, publicado no D.O.U. de 10 de janeiro de 2001 e art. 4º do 
Decreto Distrital nº 23.546/03; ou 

2.1.2 Que não estejam cadastradas no SICAF ou que estiverem com seus cadastramentos vencidos, também 
poderão participar da licitação, desde que atendidas as exigências do item 7, deste edital. 

2.2 A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às 
condições deste Edital. 

2.3 Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação ou participar do contrato dela decorrente: 

2.3.1 Empresas que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 
credores, dissolução, liquidação, estrangeiras que não funcionem no país, nem aquelas que tenham sido 
declaradas inidôneas pela Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital, 
bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com o Distrito Federal. 

2.3.2 Empresas constituídas em consórcios e pessoas físicas. 

2.3.3 Servidor ou dirigente da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. 

2.3.4 O autor do Termo de Referência, do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica. 

2.3.5 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do termo de referência, ou do projeto 
básico ou executivo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% 
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. 

2.3.6 Pessoa jurídica, cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar de agente público, 
preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da administração pública do Distrito Federal em 
que este exerça cargo em comissão ou função de confiança por meio de contrato de serviço terceirizado ou 
contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens, ou ainda de convênios e os instrumentos 
equivalentes. 

2.3.7 Considerando o art. 97 da Lei nº 8.666/93, será realizada pesquisa junto aos Portais na Internet de Governos 
(STC/GDF e CEIS/CGU) e no CNJ (condenações cíveis por atos de improbidade administrativa), para aferição 
de eventuais registros impeditivos de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração 
Pública. 

2.4 As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para o ITEM. (Parecer 
143/2005 e 648/2009-PROCAD/PGDF). 

 

3 DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

3.1 As empresas que desejarem participar do Pregão deverão enviar a proposta eletronicamente, até o dia e 
horário e no endereço eletrônico indicados no preâmbulo deste Edital, ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese 
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de não haver expediente nessa data, devendo todos os campos do formulário disponibilizado ser preenchidos, 
observando as orientações contidas no mencionado endereço. 

3.2 As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar desta licitação em condições 
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, devendo para isso fazer o 
seu devido enquadramento como ME ou EPP em campo próprio no sistema, QUANDO DO CADASTRO DE SUA 
PROPOSTA, DECLARANDO assim, para fins legais, sob as penas da lei, que cumprem os requisitos legais para a 

qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e 
da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial 
quanto ao seu art. 3º, que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos seus artigos 42 a 49 e que 
não se enquadram nas situações relacionadas no § 4º do art. 3º da citada Lei Complementar. 

3.3 Em virtude da necessidade de padronização do objeto, não haverá cota reservada para as entidades 
preferenciais, prevista no art. 26 da Lei Distrital nº 4.611/2011. 

 

4 DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO 

4.1 O credenciamento é a condição obrigatória para formulação de lances e praticar todos os atos neste Pregão, 
que se dará pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema 
eletrônico, obtida no site www.comprasgovernamentais.gov.br.  

4.2 Para obtenção de chave e senha para seus representantes o licitante deverá estar previamente cadastrado no 
site www.comprasgovernamentais.gov.br. 

4.3 O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de seu 
representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 
eletrônico. 

4.4 O uso da senha de acesso é de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo qualquer transação efetuada 
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao CBMDF, promotora da licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiro. 

4.5 A representação do licitante far-se-á por meio de instrumento particular e/ou público de procuração com firma 
reconhecida em cartório, que comprove os necessários poderes para praticar todos os atos inerentes ao certame em 
nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá 
apresentar cópia do estatuto ou contrato social, ou instrumento específico no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

4.6 A chave de identificação e a senha terão validades indeterminadas e poderão ser utilizadas em qualquer 
Pregão Eletrônico realizado no “ComprasGovernamentais”, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou 
por iniciativa da Administração, devidamente justificada. 

4.7 Como requisito para a participação no pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que tem pleno conhecimento das exigências previstas no Edital e declarar que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação, conforme anexo IV. 

4.8 Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de 
uma Licitante. 

 

5 DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO 

5.1 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, 
assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances. 

5.2 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo Sistema, Pregoeiro ou de sua desconexão. 

5.3 A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante. 

5.4 Até a data e hora marcada para o recebimento das propostas, os licitantes deverão inserir proposta em moeda 
nacional do Brasil e em língua portuguesa, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico no sitio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, no qual consignará apenas o valor total do item, bem como indicará de modo 
detalhado as características do produto cotado com suas especificações claras, inclusive informando uma única 
marca e modelo para cada item. 
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5.5 A empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá enviar sua proposta atualizada em 
conformidade com o último lance ofertado, em língua portuguesa, num prazo máximo de 2 (duas) horas após a 
convocação pelo pregoeiro, por meio da opção “Enviar Anexo” do Sistema Eletrônico, devendo a proposta conter: 

a) Nome da proponente, endereço, correio eletrônico (e-mail), números de telefone e fax, números do CNPJ e da 

Inscrição Estadual ou do Distrito Federal; 

b) Preço unitário e total do objeto, devendo estar inclusos nos preços ofertados todos os tributos, embalagens, 

encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta 
licitação; 

c) A indicação de uma única marca e modelo para o objeto, sem prejuízo da indicação de todas as características do 

produto cotado, com especificações claras e detalhado, inclusive tipo, referência, observadas as especificações 
constantes no Anexo I deste Edital. 

d) Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega. 

e) Prazo de entrega não superior a 120 dias corridos, contados da assinatura do contrato ou do recebimento da Nota 

de Empenho, quando não houver a formalização do instrumento de contrato; 

5.6 Caso o prazo de que trata o item 5.5, letra “d”, não esteja expressamente indicado na proposta, o mesmo será 

considerado como aceito para efeito de julgamento. 

5.7 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a prazo e 
especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus termos originais, 
ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais. 

5.8 Para efeito de aceitabilidade da proposta, não serão admitidos valores superiores aos preços unitários e totais 
estimados pelo CBMDF na planilha que segue no item 8.2 do Termo de Referência que segue como Anexo I deste 
Edital. O desrespeito a essa regra levará os itens correspondentes a serem considerados fracassados. 

5.9 Em caráter de diligência, os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema 
ComprasGovernamentais poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada, a qualquer momento. Nesse 
caso, os documentos deverão ser encaminhados, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, para a Seção de Licitações da 
Diretoria de Contratações e Aquisições do CBMDF, sito ao Setor de Administração Municipal - SAM Quadra “B” Bloco 
“D”, CEP 70610-600, Brasília - DF (ao lado do DER). 

5.10 Os dados inseridos na proposta, como correio eletrônico, número de telefone e fax, serão utilizados para a 
comunicação oficial entre o CBMDF e a empresa, tanto na fase licitatória quanto na fase contratual. 

 

6 DA ABERTURA DA SESSÃO, DO JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO 

6.1 A partir do horário previsto no Sistema e informado neste Edital, terá início a sessão pública do pregão 
eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas. 

6.2 Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
Sistema Eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do recebimento do seu lance e respectivo horário de 
registro e valor. 

6.3 Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor 
zero, bem como propostas que apresentarem valores superiores aos preços unitários e totais estimados pelo CBMDF 
na planilha que segue no item 8.2 do Termo de Referência que segue como Anexo I deste Edital. 

6.4 Serão desclassificadas propostas que contenham preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim 
entendidos: 

I - preços excessivos, quando os mesmos apresentarem valores superiores ao preço estimado constante deste Ato 
Convocatório/Anexo; 

II - inexequíveis, sejam inferiores ao custo de produção, acrescidos dos encargos legais, quando o licitante será 
convocado para demonstrar a exequibilidade do preço ofertado, e, se não demonstrado, será desclassificado; 

III - serão analisados, para a definição de valores excessivos ou inexequíveis, os preços unitários e globais. 

6.5 Os preços oferecidos devem estar compatíveis com os praticados no mercado. 

6.6 Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos no Instrumento 
Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo. 
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6.6.1 Em consonância com o § 3º, art. 43, da Lei nº 8.666/93, para fins de verificação/comprovação quanto ao 
atendimento das especificações contidas no Termo de Referência, o Pregoeiro poderá promover 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, requerendo a remessa 
de folders, catálogos, prospectos técnicos, dentre outros que julgar cabíveis à análise objetiva dos 
produtos ofertados pelas licitantes. 

6.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado pelo pregoeiro para a abertura da 
sessão de lances e as seguintes condições: 

6.7.1 Os licitantes somente poderão oferecer lances cujos valores sejam inferiores ao último lance por ele ofertado e 
registrado no sistema; 

6.7.2 No caso de lances de mesmo valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar; 

6.7.3 Poderão ser enviados lances superiores ao menor lance registrado para a primeira colocação com a finalidade 
de se disputar as colocações subsequentes; 

6.7.4 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o 

intervalo entre lances não poderá ser inferior a 3 (três) segundos (art. 2º da Instrução Normativa nº 3, de 
16/12/2011). 

6.8 No julgamento das propostas será adotado o critério de menor preço por ITEM, observados os prazos 

máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais 
condições estabelecidas neste Edital. 

6.9 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado vedado a identificação do detentor do lance. 

6.10 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro. 

6.11 O Pregoeiro poderá, se necessário, suspender a sessão para recorrer a setores técnicos internos e externos, 
bem como aos órgãos requisitantes da compra do material objeto deste Pregão, a fim de obter parecer que possibilite 
melhor julgamento das especificações dos produtos cotados, definindo nova data para continuidade da sessão 
licitatória. 

6.12 O Sistema Eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período 
de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção 
de lances. 

6.13 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo Sistema 
Eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor 
proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no 
Edital. 

6.13.1 A negociação será realizada por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

6.14 Por força do que dispõe o artigo 44 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, as 
microempresas e empresas de pequeno porte, terão tratamento diferenciado e favorecido, observados as seguintes 
regras: 

6.14.1 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas 
de pequeno porte. 

6.14.1.1 Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º do artigo 44 da Lei Complementar nº 
123/06 será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 

6.14.2 Para efeito do disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123/06, ocorrendo o empate, proceder-se-à da 
seguinte forma: 

6.14.2.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado; 

6.14.2.2 Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput do 
artigo 45 da Lei Complementar nº 123/06, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, na ordem classificatória, 
para o exercício do mesmo direito; 

6.14.2.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
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encontre em situação de empate, será efetuado sorteio, aleatório e automático pelo sistema, entre elas para 
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

6.14.3 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no “caput” do artigo 45 da Lei Complementar nº 123/06, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

6.14.3.1 O disposto no artigo 45 da Lei Complementar nº 123/06, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

6.14.3.2 No caso do pregão, após o encerramento dos lances, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 
classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de cinco minutos por item e/ou 
lote em situação de empate, sob pena de preclusão do direito. 

6.15 Encerrada a fase de lance o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme 
disposto neste Edital. 

6.16 Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor valor e o 
estimado para a contratação. 

6.17 Constatado o atendimento pleno às exigências habilitatórias e do Edital, será declarado o proponente 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 

6.17.1 A adjudicação será realizada por ITEM. 

6.18 Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 
examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 

6.19 No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão eletrônico, o Sistema 
Eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o pregoeiro, quando 
possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados; 

6.20 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão eletrônico será 
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, por 
meio de mensagem eletrônica divulgando data e hora da reabertura da sessão; 

6.21 Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e Anexos, a 
proposta será desclassificada. 

 

7 DA HABILITAÇÃO 

7.1 Encerrada a etapa de lances e negociação, o pregoeiro solicitará o envio dos documentos exigidos para a 
habilitação, conforme regulado neste Edital, que deverão ser enviados em até 2 (duas) horas. Os documentos deverão 
ser enviados exclusivamente por meio do ComprasGovernamentais (opção “Enviar Anexo” do Sistema Eletrônico). 

7.2  Para habilitar-se as empresas deverão estar devidamente cadastradas e habilitadas parcialmente no Sistema 
de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e apresentar a documentação complementar solicitada ou 
aquela relacionada no Item 7.2.2 deste Edital. 

a) A habilitação fica condicionada à verificação dos seus respectivos registros, bem como da validade dos documentos 
cadastrais e de habilitação parcial por meio de consulta “on-line” ao SICAF, no ato da abertura do certame, que será 
impressa sob forma de “Declaração de Situação”, que instruirá o processo, nos termos dos artigos 27 a 31 da Lei 
8.666/93, do artigo 3º do Decreto nº 3.722/2001 e da instrução Normativa MARE nº 5 de 21/07/95, republicada no DOU 
do dia 19/04/96; 

7.2.1 As licitantes devidamente cadastradas no SICAF deverão encaminhar os seguintes documentos: 

I – Declaração, sob as penas da lei, da superveniência de fato impeditivo da habilitação (exigida somente se houver fato 
impeditivo); 

II – Declaração de que não utiliza mão-de-obra, direta ou indireta, de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de 
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 
16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso V, do art. 27, 
da Lei nº 8.666/93) (modelo Anexo III); 

III – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em características com o objeto desta 
licitação, por intermédio da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
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direito público ou privado; considerando-se compatível, a comprovação de fornecimento anterior de objeto com as 
seguintes características: Equipamento de Proteção Individual; 

IV – Certidão Negativa de Débitos ou certidão positiva com efeito de negativa, emitida pela Secretaria de Estado de 
Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, para as empresas com sede ou domicílio fora do 
Distrito Federal, que poderá ser obtida através do site www.fazenda.df.gov.br; 

V - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em plena validade e expedida pelo Tribunal Superior do 
Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o 
de maio de 1943. 

VI – As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices contidos no 
cadastro do SICAF, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total 
estimado para o item constante do Anexo I. 

a) A comprovação deverá ser feita quando da habilitação, apresentando o balanço Patrimonial e Demonstrações 
Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei devidamente registrados ou pelo 
Registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social, conforme regulado pelo subitem 7.2.2 deste edital. 

VII - Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), 
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de 
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser 
apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores; 

7.2.1.1 A licitante cuja habilitação parcial no SICAF acusar no demonstrativo “Consulta Situação do Fornecedor”, 
algum documento com validade vencida, deverá encaminhar o respectivo documento a fim de comprovar a 
sua regularidade. 

7.2.2 As Licitantes não cadastradas ou com situação irregular junto ao SICAF, deverão encaminhar os seguintes 
documentos: 

I – Declaração, sob as penas da lei, da superveniência de fato impeditivo da habilitação (exigida somente se houver fato 
impeditivo); 

II – Declaração de que não utiliza mão-de-obra, direta ou indireta, de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de 
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores de 
16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso V, do art. 27, 
da Lei nº 8.666/93) (modelo Anexo III); 

III – Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado, 
nos termos da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990; 

IV – Prova de Regularidade junto à Fazenda Nacional (Débitos e Tributos Federais), à Dívida Ativa da União e junto à 
Seguridade Social (contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, 

de 24 de julho de 1991 – contribuições previdenciárias e as às de terceiros), fornecida por meio da Certidão Negativa, 
ou Positiva com Efeito de Negativa, de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

V - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou certidão positiva com efeito de negativa, em plena validade e 
expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

VI – Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), 
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de 
validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser 
apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores; 

VII – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal ou Distrital, da sede do licitante; 

VIII – Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, emitida pela Secretaria de Estado de 
Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, para as empresas com sede ou domicílio fora do Distrito 

Federal, que poderá ser obtida por meio do site www.fazenda.df.gov.br; 

IX – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em características com o objeto desta 
licitação, por intermédio da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado; considerando-se compatível, a comprovação de fornecimento anterior de objeto com as 
seguintes características: Equipamento de Proteção Individual; 

X – Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentadas 
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na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

a) as empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de abertura, devidamente 
autenticado pela Junta Comercial; 

b) a boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) e 
Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

 

LG = 
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 

LC = 
ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 
 

SG = 
ATIVO TOTAL 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 

c) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer  um dos índices acima, deverão 
comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado para o item constante do 
Anexo I. A comprovação deverá ser feita quando da habilitação, pelo balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis 
do último exercício social, conforme estabelecido no inciso X deste subitem. (conforme Decisão nº 5876/2010-TCDF) 

XI – Apresentar registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

XII – Apresentar prova de inscrição Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; e 

XIII – Apresentar registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social devidamente registrado na Junta 

Comercial para comprovação do ramo de atividade e do capital social, quando for o caso. 

7.3 Nos termos do art. 43 da Lei Complementar 123, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
fiscal e trabalhista das micro e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração, para a regularização, nos termos da legislação pertinente. 

7.3.1 A não regularização no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e neste Edital e Anexos, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação para prosseguimento do certame em seus termos 
ulteriores ou revogar a licitação se decisão oportuna e conveniente, além de incidir a prescrição contida no art. 
7° da Lei 10.520/02. 

7.4 Em caráter de diligência, os documentos de habilitação remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do 
sistema ComprasGovernamentais poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada, a qualquer momento. 
Nesse caso, os documentos deverão ser encaminhados, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, para a Seção de 
Licitações da Diretoria de Contratações e Aquisições do CBMDF, sito ao Setor de Administração Municipal - SAM 
Quadra “B” Bloco “D”, CEP 70610-600, Brasília - DF (ao lado do DER). 

7.5 Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome da matriz ou todos em nome da 
filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede 
do interessado. 

7.6 Para os efeitos desta licitação, considera-se sede a matriz ou o único estabelecimento comercial, industrial e 
de prestação de serviços da empresa (mesmo CNPJ). 

7.7 Em todas as hipóteses referidas nos 7.2.1 e 7.2.2 deste Edital, não serão aceitos protocolos, tampouco 
documentos com prazo de validade vencido. 

7.8 Quando o documento e/ou certidões apresentados não informarem a sua validade deverão estar datados dos 
últimos 90 (noventa) dias, exceto a Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial 
(itens 7.2.1, inciso VII; e 7.2.2, inciso VI deste Edital), que deverá estar datada dos últimos 30 (trinta) dias. 

7.9 A empresa que não enviar a documentação de habilitação por meio do ComprasGovernamentais quando 
solicitado pelo(a) pregoeiro(a), ou que não enviar sua proposta de preço, será inabilitada e estará sujeita às penalidades 
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previstas no Decreto 26.851/2006 e alterações posteriores. 

 

8 DAS PENALIDADES 

8.1 Das Espécies 

8.1.1 As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida a prévia 
defesa, ficam sujeitas às seguintes sanções em conformidade com o Decreto nº 26.851/2006 (regula a 
aplicação de sanções administrativas previstas nas Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e dá outras 
providências), publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos Decretos nºs 26.993/2006, 
de 12/07/2006; 27.069/2006, de 14/08/2006; 35.831, de 19/09/2014; e 36.974, de 11/12/2015: 

I - advertência;  

II - multa; e 

III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito 
Federal, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. 

a) Para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo 
não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de 
Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e 
dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.  

8.1.2 As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente com a do 
inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.  

8.2 Da Advertência 

8.2.1 A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratada descumprir qualquer obrigação, e 
será expedido: 

8.2.1.1 A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratada descumprir qualquer obrigação, 
e será expedido pelo Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF quando o descumprimento da 
obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório e/ou na fase de execução contratual, entendida 
desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato. 

8.3 Da Multa  

8.3.1 A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada por atraso injustificado na entrega ou execução 
do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:  

I – 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, 
calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove 
décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 

II – 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, 
calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em 
caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo 
ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; 

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, 
sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste subitem;  

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do 
material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/ nota de empenho, calculado sobre a parte 
inadimplente; e 

V – até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do 
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contrato, exceto prazo de entrega. 

8.3.2 A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 e 
será executada após regular processo administrativo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3o do art. 86 da Lei nº 
8.666/93, observada a seguinte ordem:  

I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;  

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 

III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.  

8.3.3 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à contratada 
pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) ou equivalente, que 
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente. 

8.3.4 O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do 
vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na repartição 
interessada, ou no primeiro dia útil seguinte. 

8.3.5 Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:  

I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e 

II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.  

8.3.6 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta 
cometida, consoante o previsto do subitem 8.1.2 e observado o princípio da proporcionalidade.  

8.3.7 Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ou 
rescindidos, exceto se houver justificado interesse da Administração em admitir atraso superior a 30 (trinta) 
dias, que será penalizado na forma do inciso II do subitem 8.3.1.  

8.3.8 A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 8.3.1 não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual 

que não ensejam penalidades.  

8.4 Da Suspensão 

8.4.1 A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitação e de contratar 
com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o 
registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo 
Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 
SICAF, de acordo com os prazos a seguir:  

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente; 

II - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e 
anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma 
definitiva; 

III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de validade de sua 
proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do 
contrato; e 

IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:  

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou para 
outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação; 

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e 

c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o pagamento; 

8.4.2 O Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF é a autoridade competente para aplicar a penalidade de 
suspensão quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório e/ou na fase 
de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato. 

8.4.3 A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal e no Diário Oficial da União. 
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8.4.4 O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 5 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas 
forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões. 

8.5 Da Declaração de Inidoneidade 

8.5.1 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade equivalente, à vista dos 
motivos informados na instrução processual.  

8.5.2 A declaração de inidoneidade prevista neste item 8.5 permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos 
que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a 
aplicou, e será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de 
sua conduta e após decorrido o prazo da sanção.  

8.5.3 A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e seus 
efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do 
Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 1993.  

8.6 Das Demais Penalidades 

8.6.1 As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por quaisquer 
outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção no registro no Cadastro de 
Fornecedores do Distrito Federal, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

I - suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 24 (vinte e quatro) 
meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e 

II - declaração de inidoneidade, nos termos do subitem 8.5; 

III - aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 8.4.3 e 8.4.4. 

8.6.2 As sanções previstas nos subitens 8.4 e 8.5 poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que, 
em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais nºs 8.666, de 1993 ou 10.520, de 2002: 

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos; 

II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; e 

III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados. 

8.7 Do Direito de Defesa 

8.7.1 É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária 
ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação. 

8.7.2 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do 
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

8.7.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário; 

8.7.4 Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação da 
sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito 
Federal e no Diário Oficial da União, devendo constar: 

I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho; 

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar; 

III - o fundamento legal da sanção aplicada; e 

IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal. 

8.7.5 Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente 
para aplicação da sanção providenciará a sua imediata divulgação no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ComprasGovernamentais, 
e aos demais sistemas eletrônicos de contratação mantidos por órgãos ou entidades da Administração Pública 
do Distrito Federal. 
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8.7.6 Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal e no Diário Oficial da União as 
sanções aplicadas com fundamento nos subitens 8.2 e 8.3 deste capítulo de penalidades, as quais se 
formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.8 Do Assentamento em Registros  

8.8.1 Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa. 

8.8.2 As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou. 

8.9 Da Sujeição a Perdas e Danos 

8.9.1 Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 26.851/06 e suas 
alterações, previstas neste edital, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e 

danos causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais. 

8.10 Disposições Complementares 

8.10.1 As sanções previstas nos subitens 8.2, 8.3 e 8.4 do presente capítulo serão aplicadas pelo Diretor de 
Contratações e Aquisições do CBMDF. 

8.10.2 Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na entidade. 

 

9 DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS 

9.1 Para impugnar o presente Pregão, qualquer licitante poderá fazê-lo até 2 (dois) dias úteis que anteceder 
a abertura da sessão publica, de segunda a sexta no horário de 13h00min às 19h00min, mediante petição a ser 

enviada exclusivamente para o endereço eletrônico: impugnacoescbmdf@gmail.com. 

9.1.1 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela unidade requisitante do material, decidir sobre a petição. 

9.1.2 Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, desde que altere a formulação da proposta de preços, será 
definida e publicada nova data para realização do certame. 

9.2 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser envidados ao pregoeiro, até 3 
(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, de segunda a sexta no horário de 13h00min 

às 19h00min, mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico: 
impugnacoescbmdf@gmail.com. 

9.2.1 As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro através do site 
www.comprasgovernamentais.gov.br, no link correspondente a este edital, ficando todos os Licitantes 
obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pelo Pregoeiro. 

9.3 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei 
nº 10.520/2002, até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, de segunda a sexta 

no horário de 13h00min às 19h00min, mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico: 
impugnacoescbmdf@gmail.com. 

9.4 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, 
devendo registrar sua intenção em campo próprio disponibilizado no sistema no ícone “Recurso”, devendo o 
interessado, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, apresentar as razões do recurso em 
campo próprio específico do ComprasGovernamentais. A apresentação de contrarrazões dos demais licitantes 
ocorrerá no prazo de até 3 (três) dias úteis após o prazo do recorrente, devendo ser apresentadas em campo próprio 
específico do ComprasGovernamentais. 

9.4.1 As razões e contrarrazões serão recebidas somente no ComprasGovernamentais, por meio de campo 
próprio específico. Não serão recebidas e conhecidas razões de recurso e contrarrazões enviadas 
diretamente ao Pregoeiro ou por quaisquer outros meios (fax, correspondência, correio eletrônico, etc). 

9.5 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

9.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Seção de Licitações da 
Diretoria de Contratações e Aquisições do CBMDF, sito ao Setor de Administração Municipal – SAM, Quadra “B”, Bloco 
“D”, CEP 70610-600, Brasília/DF (ao lado do DER). 

9.7 A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão do 
pregão, implicará decadência do direito da licitante de recorrer, podendo o pregoeiro adjudicar o objeto à vencedora. 
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9.8 Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra suas decisões e ao Diretor de 
Contratações e Aquisições do CBMDF a decisão final sobre os recursos contra atos do Pregoeiro, nos termos do art. 8º, 
IV c/c art. 11, VII, do Decreto 5.450/05. 

9.9 Manifestada a intenção de interpor recurso, ficarão os demais licitantes intimados para, querendo, 
apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses, nos termos do art. 26, do 
Decreto 5.450/05. 

9.10 Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Diretor de 
Contratações e Aquisições do CBMDF procederá a homologação do certame. 

9.11 O recurso contra decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo, nos termos do § 1º do art. 26 c/c art. 27, todos do 
Decreto 5.450/05. 

9.12 Não serão conhecidos os recursos apresentados intempestivamente. 

 

10 DO CONTRATO 

10.1 Será obrigatório o Termo de Contrato nos casos previstos na Lei 8.666/93, quando a interessada será 
convocada para assinar o respectivo instrumento, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de recair o 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei n.º 8.666/93 e alterações subsequentes, no art. 7º da 
Lei 10.520 e neste Edital. 

10.1.1 Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de 
entregar a documentação exigida neste Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará 
impedido de licitar e de contratar com a Administração, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 
cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e/ou no contrato e das demais cominações legais. 

10.2 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, persistindo as obrigações 
decorrentes da garantia. 

10.3 Após a celebração do contrato, a licitante vencedora deverá no prazo de 5 (cinco) dias, prorrogável por igual 
período, prestar uma das seguintes garantias: 

I - caução em dinheiro, ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante 
registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos 
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; (redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004) 

II - seguro-garantia; ou, 

III - fiança bancária. 

10.3.1 Caberá ao contratado optar por uma das modalidades de garantia acima, no percentual de 5% (cinco por 
cento) do valor do contrato (Lei nº 8.666/93, art. 56, parágrafo 2º). 

10.3.1.1 A garantia deverá ter validade igual ou superior a 90 dias após a vigência do contrato. 

10.3.2 A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por instituição financeira que, por si ou 
pelos acionistas detentores de seu controle, não participem do capital ou da direção da licitante vencedora, 
sendo indispensável expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827, do Código Civil de 2002. 

10.3.3 Toda e qualquer garantia prestada pela licitante vencedora: 

a) somente poderá ser levantada 90 (noventa) dias após a extinção do contrato, e quando em dinheiro, atualizada 

monetariamente; 

b) poderá, a critério da Administração do CBMDF, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o 
inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da notificação regularmente expedida, a garantia deverá 
ser reconstituída; 

c) ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências administrativas ou judiciais. 

10.3.4 Sem prejuízo das sanções previstas na lei e neste Edital, a não prestação da garantia exigida será considerada 
descumprimento de cláusula contratual. 
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10.3.5 A garantia prestada deverá ser comprovada junto a Diretoria de Contratações e Aquisições no prazo previsto 
no item 10.3. 

10.3.6 Caso a contratada opte pela caução em dinheiro, a empresa deverá realizar TED ou depósito para a Secretaria 
de Estado de Fazenda do Distrito Federal, CNPJ 00.394.684/0001-53, no Banco Regional de Brasília (BRB) 
Agência 100; Conta 800482-8. 

10.4 O prazo máximo para assinatura e entrega do contrato é de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do 
recebimento do Termo de Convocação. 

10.4.1 O prazo para assinatura do contrato acima estabelecido poderá ser prorrogado uma única vez por igual 
período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 

10.4.2 A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 
dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento, sujeitando o infrator às 
penalidades legalmente estabelecidas. 

10.4.3 O convocado poderá, a critério da Administração, assinar o contrato diretamente no processo 
eletrônico (assinatura eletrônica), cabendo à Administração a liberação para assinatura de usuário 
externo no SEI. 

10.5 Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas 
neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato, nos termos do § 2º, do art. 27, 
do Decreto 5.450/05. 

10.6 O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus anexos e a proposta apresentada pela 
licitante vencedora. 

10.7 O contrato poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no art. 65 da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações. 

10.8 Incumbirá à contratante providenciar a publicação resumida do instrumento do contrato e de seus eventuais 
termos aditivos, no Diário Oficial do Distrito Federal e no Diário Oficial da União. 

10.9 O contrato poderá ser rescindido conforme o disposto no artigo 78 com os desdobramentos dos artigos 79 e 
80, todos da Lei 8.666/93. 

 

11 DO PAGAMENTO 

11.1 Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados: 

I – Prova de Regularidade junto à Fazenda Nacional (Débitos e Tributos Federais), à Dívida Ativa da União e junto à 
Seguridade Social (contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, 

de 24 de julho de 1991 – contribuições previdenciárias e as às de terceiros), fornecida por meio da Certidão Negativa, 
ou Positiva com Efeito de Negativa, de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa 
Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90); 

III - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou certidão positiva com efeito de negativa, em plena validade e 
expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

IV – Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal. 

11.2 A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, 
CNPJ: 08.977.914/0001-19. 

11.2.1 As Notas Fiscais emitidas com dados (razão social ou CNPJ) divergentes dos informados no item 11.2, não 
serão aceitas. 

11.3 O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, 
desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento. 

11.3.1 A Nota Fiscal apresentada para fins de pagamento deve ser emitida pelo mesmo CNPJ constante na proposta 
de preços, à exceção de empresas que sejam matriz e filial (Acórdão nº 3.056/2008 – TCU – Plenário); 
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11.3.2 As Notas Fiscais apresentadas com CNPJ divergente da proposta de preços, à exceção de empresas matriz 
e filial (item 11.3.1, in fine), serão devolvidas pela Administração, para a devida correção (emissão de Nota 

Fiscal com o CNPJ correto). 

11.4 Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será 
atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento de acordo com a 
variação “pro rata tempore” do IPCA (art. 2º do Decreto Distrital nº 37.121, publicado no DODF nº 31, de 17 de fevereiro 
de 2016). 

11.5 Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de apuração acerca de quaisquer 
descumprimentos contratuais constatados, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou 
correção monetária (quando for o caso). 

11.6 Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento: 

I – Se o valor da multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela 
sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for 
o caso, cobrada judicialmente. 

11.7 A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei 8.666/93, de 21 
de junho de 1993 e será executada após regular processo administrativo, oferecido a contratada a oportunidade de 
defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3º do art. 86, da 
Lei 8.666/93. 

11.8 Os pagamentos, pelo CBMDF, de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) serão feitos, 
exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB 
(Decreto Distrital nº 32.767, de 17 de fevereiro de 2011). 

11.8.1 Excluem-se das disposições do item 11.8: 

a) os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública federal; 

b) os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou contratos que, em virtude 
de legislação própria, só possam ser movimentados em instituições bancárias indicadas nos respectivos 
documentos; 

c) os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham filiais e/ ou representações 
no DF e que venceram processo licitatório no âmbito deste ente federado. 

 

12 DA ENTREGA DO MATERIAL 

12.1 O material deverá ser entregue no prazo e condições estabelecidos neste edital e seu anexo, contado da 
assinatura do contrato ou do recebimento da Nota de Empenho, quando não houver a formalização do instrumento de 
contrato, em dia de expediente do CBMDF, em seu horário de funcionamento; 

12.2 Será recebido o material: 

I – provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as 
especificações constantes da proposta da empresa e neste Termo de Referência. 

II – definitivamente, mediante termo circunstanciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, após a verificação da 

qualidade e quantidade dos produtos e consequente aceitação. 

12.3 Após o recebimento definitivo do objeto, será atestada a Nota Fiscal para efeito de pagamento; 

12.4 Se a licitante vencedora deixar de entregar o material dentro do prazo estabelecido sem justificativa por escrito, 
aceita pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas pela legislação vigente e neste Edital. 

 

13 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 Todo e qualquer pedido de alteração do Contrato/Nota de Empenho oriundo deste Edital será dirigido à 
autoridade responsável por sua emissão, a quem caberá o deferimento ou não do pedido. 

13.2 Quando ocorrer discordância ou inversão de numeração de itens, poderá o pregoeiro, fazer as correções que 
julgar necessárias para o seu aproveitamento, no interesse da Administração. 

13.3 A licitante vencedora ficará obrigada a entregar os materiais descritos na Nota de Empenho, no local nela 

Edital de Pregão Eletrônico nº 72/2019-DICOA/DEALF/CBMDF (29832963)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 118



 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E FINANCEIRA 

DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES 

  

 

EDITAL DE LICITAÇÃO                                PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2019 - DICOA/DEALF/CBMDF 

___________________________________________________ “Brasília – Patrimônio da Humanidade” ____________________________________________________ 
DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES 

Quartel do Comando Geral –  SAM Quadra “B” Bloco “D” - Tel: 3901-3481/3901-3483 
www.cbm.df.gov.br 

Página 16 

indicado, sem que isso implique em acréscimo nos preços constantes das propostas. 

13.4 A critério do pregoeiro, que deverá justificar previamente no chat de mensagens, o prazo de 2 (duas) horas 
para o envio de documentos por meio do ComprasGovernamentais, poderá ser prorrogado pelo tempo que se julgar 
necessário. 

13.5 A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório desclassificar a proposta da licitante 
que for declarada inidônea na área da Administração Pública. 

13.6 À Administração do CBMDF fica reservado o direito de revogar a licitação por razões de interesse público, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, e o dever de anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, nos termos do artigo 49 da Lei nº 
8.666/93. 

13.7 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial (Lei nº 8.666/93, art. 65, §§ 1º, 2º, II). 

13.8 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 
disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos 
preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso (Lei nº 8.666/93, art. 65, § 
5º). 

13.9 É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto deste Pregão. 

13.10 O resultado de julgamento do certame será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e no Diário Oficial da 
União. 

13.11 O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o de Brasília–DF, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

13.12 Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo Pregoeiro, na Seção de Licitações da 
Diretoria de Contratações e Aquisições do CBMDF, sito ao Setor de Administração Municipal – SAM, Quadra “B”, Bloco 
“D”, CEP 70610-600, Brasília/DF (ao lado do DER) ou através do fone 0xx(61) 3901-3483. 

13.13 Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidora de Combate à Corrupção, no 
telefone 0800-6449060, nos termos do Decreto nº 34.031, de 12 de dezembro de 2012 (DODF 252, de 13/12/2012). 

 
Brasília-DF, 26 de setembro de 2018. 

 
 
 

MARCELO TEIXEIRA DANTAS - Cel. QOBM/Comb. 

Diretor Contratações e Aquisições 
Matr. 1399943 
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ANEXO I AO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 392/2019 - DIMAT    

AQUISIÇÃO DE CAPACETES DE VOO  

1. OBJETO 

1.1. Aquisição de capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção Individual (EPI) destinado aos pilotos, 
médicos e enfermeiros do Grupamento de Aviação Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, 
conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidos neste Termo de Referência.  

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1. O Grupamento de Operações Aéreas – GAVOP é a unidade operacional do CBMDF responsável pela execução 
das atividades especializadas de aviação operacional, nos termos do art. 33, inciso I, do Decreto Distrital nº  
31.817/2010, realizando assim, operações com emprego de helicópteros e aviões, envolvendo buscas, salvamentos, 
reconhecimento de área, transporte de enfermos, levantamento estratégico, combate a incêndios florestais e urbanos, 
dentre uma série de outras atividades ligadas a Defesa Civil, pertinentes ao Corpo de Bombeiros Militar do DF. Diversos 
fatores adversos afetam a atividade aérea e seus efeitos devem ser minimizados de forma a se evitar o prejuízo físico 
decorrente do exercício da atividade profissional, lastreando a necessidade de adoção de medidas preventivas como 
forma de se permitir o exercício pleno e seguro da atividade. 

2.2. Atendendo ao Objetivo 1 e Objetivo 6 do Plano Estratégico 2017-2024 do CBMDF, que visa atender as 

ocorrências nos padrões internacionais e garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e 
administrativas, nas quais, o CBMDF por meio do referido objetivo, visa prover os recursos materiais que permitam o 
bom desempenho do GAVOP em suas atividades. Nesta esteira pauta-se a necessidade da aquisição de capacete de 
voo, que irá garantir a modernização e melhoria da infraestrutura nas atividades desempenhadas pelo GAVOP. 

2.3. Tomando como base ensaios, publicações e legislação, a justificativa do uso dos equipamentos de proteção 
individual - EPI por parte do efetivo do GAVOP, especificamente quanto ao capacete de voo, fornece proteção contra o 
ruído de motores, a incidência solar, o possível impacto de objetos ou aves com a cabeça dos membros da tripulação, o 
impacto de objetos soltos lançados ao olho, além da possibilidade de incêndio em acidentes ou incidentes aéreos. Tais 
riscos são fatores latentes na atividade aérea sendo que a utilização do EPI se faz absolutamente necessária para uma 
operação segura e eficiente. 

2.4. Concomitantemente à proteção contra tais riscos deverão ser verificados os seguintes aspectos: 

a. A eficácia da proteção; 
b. A segurança de que o EPI não criará um perigo; 
c. A certeza de que o EPI é compatível com a tarefa a ser realizada; 
d. O conforto e a duração máxima de uso. 

2.5. A aquisição do capacete de voo permitirá ao profissional uma melhor condição para o desempenho das suas 
atividades. Além de aumentar a segurança da operação permite melhorar a percepção do que está ocorrendo durante a 
execução das missões, deixando-o mais atento aos fatores que possam interromper a cadeia de eventos que 
contribuem ou conduzem ao acidente ou incidente aeronáutico. 

2.6. Uma conhecida expressão utilizada no segmento da segurança operacional afeta à aviação encerra que: “se achas 
cara a prevenção, experimente um acidente”. A expressão pode soar catastrófica, porém, é real: um acidente ou 
incidente são oriundos dos mais variados fatores, entre eles os ambientais, que podem influenciar no desencadeamento 
de eventos que conduzam a situações irreversíveis. 

2.7. Em artigo publicado em janeiro de 2011 no sítio especializado em aviação de segurança pública "piloto policial", 
consta registro de acidente ocorrido com a Polícia Militar do Estado de São Paulo em que o órgão investigador 
brasileiro, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos  (CENIPA), recomendou que a PMESP 
utilizasse capacetes de voo em suas missões, dado o risco que envolvia a operação e considerando que todos os 
membros da tripulação sofreram lesões na cabeça em função do impacto com a cabine. No mesmo artigo é citado ainda 
segurança proporcionada pelo capacete nos casos de colisões com pássaros. Uma eventual colisão com uma ave com 
peso de 500g, a depender da velocidade da aeronave, o impacto pode ser equivalente a uma carga de 2 toneladas. 
Dados disponíveis para consulta em http://www.pilotopolicial.com.br/recomendacao-de-seguranca-sobre-uso-de-
capacete-de-voo. 

2.8. No relatório de investigação ocorrida no Canadá no ano de 2012, consta que um helicóptero modelo Bell 212 
engajado em operação de combate a incêndios acidentou-se caindo em um rio quando se aproximava para captação de 
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água com helibalde. Os investigadores identificaram que o piloto sofreu lesões fatais na cabeça e que não utilizava 
capacete naquele voo. 

2.9. Neste mesmo relatório o órgão investigador canadense (Transporta on Safety Board - TSB) menciona outro estudo 
empreendido ainda em 1988 pelo National Transporta on Safety Board - NTSB, departamento responsável pela 
investigação de acidentes nos Estados Unidos, que recomendou aos operadores de helicópteros destinados ao 
atendimento pré-hospitalar que utilizassem capacetes. 

2.10. As informações mencionadas estão disponíveis em http://www.pilotopolicial.com.br/capacetes-de-voo-para-pilotos-
de-helicoptero/ e em http://www.tsb.gc.ca/eng/rapports-reports/aviaon/2011/a11w0070/a11w0070.asp. 

2.11. Como boa parte dos voos realizados pelo GAVOP são conduzidos com as portas da aeronave abertas, em 
especial durante as fases de aproximação e decolagem nos resgates (caso dos helicópteros), ou nos voos de 
lançamento de água em incêndios (caso dos aviões e helicópteros), a aeronave está em altura que a deixa mais 
próxima de aves, o risco de colisão com pássaros é potencializado. Quedas, colisões ou mesmo pousos de 
emergências, colocam em risco a integridade física dos profissionais que realizam essas operações, uma vez que 
pilotos e tripulantes atuam por muitas vezes em condições extremas para a execução da missão fim do Corpo de 
Bombeiros, fazendo-se necessário o uso deste EPI por todos os tripulantes das aeronaves, levando-se em conta ser um 
equipamento que visa minimizar os riscos existentes, proporcionando maior segurança ao Bombeiro Militar empregado 
no serviço aéreo. 

2.12. Tendo em vista que a tendência pela demanda de atendimentos com aeronaves é crescente no país como um 
todo e também no Distrito Federal uma vez que o aumento da densidade populacional e o consequente aumento da 
frota de veículos em tráfego implica no maior fluxo nas vias do Distrito Federal e Entorno, acarretando maior 
necessidade de emprego das aeronave com o objetivo de reduzir o tempo de deslocamento até o hospital que atenderá 
as vítimas que necessitem de qualquer atendimento de urgência. 

2.13. Essa maior demanda ocasiona um aumento dos atendimentos e das horas voadas implicando em uma maior 
exposição ao risco, requerendo aumento na preocupação do CBMDF com a manutenção dos riscos em patamares 
aceitáveis. 

2.14. É importante ressaltar que a Portaria n.º 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho cita a Norma 
Regulamentadora de Equipamentos de Proteção Individual: 

NR 6 – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI 
6.1 Para os fins de aplicação desta Norma Regulamentadora - NR, considera-se Equipamento de 
Proteção Individual - EPI, todo dispositivo ou produto, de uso individual u lizado pelo trabalhador, 
destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 
6.1.1 Entende-se como Equipamento Conjugado de Proteção Individual, todo aquele composto por 
vários dispositivos, que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer 
simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 

2.15. A Portaria SIT n.º 313, de 23 de março de 2012 do Ministério do Trabalho também assevera por meio da Norma 
Regulamentadora nº 35 que: 

NR-35 TRABALHO EM ALTURA 
35.1. Objetivo e Campo de Aplicação 
35.1.1 Esta Norma estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em 
altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a 
saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade. 
35.1.2 Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2,00 m (dois metros) do 
nível inferior, onde haja risco de queda. 
35.1.3 Esta norma se complementa com as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos 

competentes e, na ausência ou omissão dessas, com as normas internacionais aplicáveis.  

2.16. Ademais, a aquisição anterior de capacetes foi realizada em 2003, sendo que quase a totalidade dos 
equipamentos encontra-se fora de uso, tendo-se tornado obsoletos devido à evolução tecnológica e deixando de prover 
a segurança adequada e desejada. 

2.17. É importante ressaltar que não foi utilizada norma Nacional AER161p, por se tratar de norma da década de 1960, 
não sendo mais adotada pela Força Aérea Brasileira. 

2.18. Diante do exposto, faz-se necessária uma nova aquisição de capacetes de forma a aumentar a segurança dos 
profissionais que atuam nas aeronaves do CBMDF, garantindo que as missões sejam executadas de forma segura e 
eficiente. 
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2.19. As necessidades inicialmente observadas estão apresentadas na tabela a seguir: 

PILOTOS MÉDICOS / ENFERMEIROS TOTAL 

44 14 58 

2.20. Cabe ressaltar que as demandas apresentadas são meras estimativas haja vista a formação de novos pilotos e de 
novos médicos/enfermeiros pelo CBMDF por meio do Curso de Habilitação de Oficiais.  

3. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

3.1. A licitante previamente classificada em primeiro lugar deverá encaminhar juntamente com sua proposta atualizada, 
os documentos técnicos do produto ofertado (certificados, laudos ou relatórios de ensaio) comprovando que o capacete 
foi testado. 

3.2. Os documentos nacionais apresentados em idioma estrangeiro deverão ser traduzidos para o idioma oficial do 
Brasil por tradutor juramentado, excetuam-se apenas as expressões estritamente técnicas que não possuam tradução 
compatível no vernáculo. 

3.3. Os documentos de origem estrangeira deverão ser consularizados ou apostilados na forma do Decreto Federal nº 
8.660/2016, e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. Excetuam-se apenas as expressões 
estritamente técnicas que não possuam tradução compatível no vernáculo. 

3.4.  A documentação técnica será reconhecida pelo CBMDF apenas nos casos em que, explicitamente, fizer menção 
ao atendimento às normas exigidas. 

3.5. Não será aceita documentação técnica emitida por organismo certificador e laboratório de testes cuja 
acreditação estiver suspensa.  

4. JUSTIFICATIVA DO OBJETO SER BEM COMUM 

4.1. É possível observar, diante das especificações contidas no item 6 deste Termo de Referência que o objeto 
almejado possui padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos, mediante especificações usuais 
adotadas no mercado, de forma a permitir aos potenciais fornecedores do ramo de atividade compatível com o objeto da 
licitação condições de ofertarem suas propostas.  

5. JUSTIFICATIVA DA NÃO ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1. De acordo com o art. 15, inc. II, da Lei nº 8.666/1993, as compras sempre que possível deverão ser processadas 
através de Sistema de Registro de Preços, sendo regulamentado no âmbito do Distrito Federal pelo Decreto distrital nº 
39.103/2018. 

5.2. De acordo com o art. 3º do Decreto Distrital nº 39.103/2018: 

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses: 
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes; 
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação 
de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa; 
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais 
de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou 
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser 
demandado pela Administração. 

5.3. O presente processo de aquisição não se enquadra nos pré-requisitos acima citados por se tratar de aquisição 
com ENTREGA INTEGRAL (TODO QUANTITATIVO DE UMA SÓ VEZ) em QUANTIDADE PREVIAMENTE 
DEFINIDA neste Termo de Referência, afastando a aplicação do Sistema de Registro de Preços na forma do art. 3º, 

incs. I, II e IV, do Decreto distrital nº 39.103/2018, uma vez que não haverá necessidade de contratações frequentes ou 
entregas parceladas não definidas e, ainda, por ser possível definir previamente o quantitativo a ser demandado por 
esta Administração. Por outro lado, a presente aquisição não se enquadra, igualmente no inc. III do art. 3º, do Decreto 
distrital nº 39.103/2018. Não há que se falar em atendimento de demandas de outros órgãos da Administração do DF 
visto que cabe ao CBMDF, tão somente, definir suas próprias demandas e de suas subunidades, isto é, a 
Corporação não exerce as funções de outros órgãos do DF, a exemplo do  Órgão Central de licitações do Distrito 
Federal. 
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6. JUSTIFICATIVA DO NÃO TRATAMENTO PREFERENCIAL E SIMPLIFICADO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 
DAS ENTIDADES PREFERENCIAIS 

6.1. As atividades aéreas envolvem riscos potenciais e que devem ser mitigados ao máximo. Assim, a padronização de 
procedimentos e de equipamentos mostra-se indispensável ao trabalho de pilotos e tripulantes operacionais. 

6.2. Aquisição almejada apresenta necessidade de padronização dos bens e que o estabelecimento de cota reservada 
para entidades preferenciais (microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais) causará 
prejuízo para o conjunto do objeto deste certame; de modo que não será atendido o contido no art. 48, inciso III, da Lei 
Complementar nº 123/2006 c/c o arts. 23, § 1º, e 26 da Lei Distrital nº 4.611/2011 e art. 8º do Decreto Distrital nº 
35.592/2014, deixando de ser estabelecida cota especial reservada às entidades preferenciais.  

7. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ACEITÁVEIS E QUANTIDADES 

 CATMAT 
UNIDADE DE 

FORNECIMENTO 
QUANTIDADE 

55956 unidade 58 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

01 

Capacete de voo 

O capacete de voo deverá atender ao menos uma das seguintes normas: norma MIL-DTL-87174A; norma 
EN966:2012; ou norma que venha a atualizar ou substitui-la.  

Com a finalidade de aumentar a concorrência, poderá ser aceito pelo CBMDF, certificado ou relatório de 
testes executados no país de origem ou  por órgão como o FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION (FAA) 
ou EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY (EASA), desde que acompanhado de tradução juramentada, 
ou no Brasil pelo Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial - DCTA da Força Aérea 
Brasileira/IFI/DCTA, que legisla sobre as exigências de certificação e homologação em território brasileiro, 
seguido de resultados que comprovem que atendam ou superem os parâmetros estabelecidos em pelo 
menos uma das normas citadas.  

Suas viseiras devem atender a norma MIL-DTL-43511D (com tratamento contra arranhões e contra 

embaçamento), ou norma compatível ou superior.  

Composição: 

O casco deverá estar moldado em material composto de fibra de aramida ou para-aramida, ou fibra de 
carbono e resina epóxi resistente à chama, ou carbono grafite e nylon balístico. 

Deverá ter o seu casco interno para absorção de energia, confeccionado em espuma de poliestireno 
expandido, material não elástico, deformável, ou material que seja de igual ou superior qualidade coberto 
com material antichama e não alérgico. 

Com forração interna em material não alérgico, resistente à chama, de fácil remoção para limpeza e 
manutenção. 

Deverá contar com espaçadores para os ajustes de cabeça revestidos em tecido não alérgico e de material 
resistente à chama, sendo fixados na parte interna do capacete, possibilitando assim o ajuste 
personalizado a cabeças entre 52 e 63 centímetros. 

Os cascos dos capacetes deverão ser fornecidos na cor original do capacete, com adesivo com o brasão 
do CBMDF, tudo recoberto com verniz ou camada protetora para a pintura. O layout estará disponível para 
o licitante mediante consulta ao Grupamento de Aviação Operacional, no telefone +55 (61) 3901-8652. 

Deverá ser livre de obstruções a altura dos olhos (preservando todo o campo de visão natural). 

Deverá ter um sistema de retenção composto de cinta jugular fixada na estrutura do capacete em material 
resistente a chama, com almofadas de apoio do queixo também em material resistente a chama ou couro 
macio, com ajuste e travamento através de fivelas de ação rápida e de uso compatível por pessoas destras 
e sinistras, conforme norma EN 966. 

Seu peso máximo não deverá ultrapassar os 1.500 gramas. 
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Controle de volume no casco. 

Ter as viseiras certificação de acordo com as normas MIL-DTL- 43511 D, ou norma venha a atualizá-la 

ou substitui-la. Deverá ser fornecido certificado de laboratório confirmando que o desempenho óptico das 
viseiras e requisitos de durabilidade e resistência à abrasão estejam de acordo com as normas solicitadas. 
Deverá ser compatível com uso simultâneo de óculos, composto por duas viseiras rotativas ou deslizantes, 
manufaturadas em policarbonato de alta qualidade, com tratamento contra arranhões e contra 
embaçamento, com travas de início e fim de curso, e com possibilidade de recolhimento de ambas as 
viseiras através de atuadores localizados na parte externa do capacete. As viseiras, externa e interna 
deverão ser fornecidas nas cores, uma fumê, uma âmbar ou amarela respectivamente. 

Deverá ter um sistema de comunicação compatível com o modelo atualmente em uso no GAVOP, na 

seguinte conformidade: 

Fones: Possuidor de um sistema de proteção auditiva, composto por duas conchas auriculares de material 
plástico com bordas de contato estofadas, substituíveis e confortáveis ao uso, com fixação na parte interna, 
a qual permita o ajuste da compressão das respectivas conchas; com 01 (um) alto-falante instalado no 
interior de cada concha auricular. Impedância de 300 Ohms cada (150 ohms em paralelo), tipo dinâmico e 
frequência de resposta 200 -5.500 Hz; o capacete deverá contar com sistema eletrônico atenuador 
ativo de ruído. 

Microfones: Modelo M7A ou similar, de eletreto amplificado, com cancelamento de ruído e ativação por 
voz (voice activated). O suporte de fixação do microfone com ajuste de distância deverá ser metade flexível 
e metade com trilho ou totalmente flexível, colocando o microfone em qualquer posição pretendida. 

O sistema deverá prever proteção eficiente contra interferência tipo RFI (Radio Frequence Interference) e 
EMI (Electro-Magnetical Interference). 

O cabo de conexão deverá ter comprimento máximo de 70 cm quando retraído e mínimo de 160 cm 
quando totalmente distendido, possibilitando aos tripulantes realizarem operações externas, sobre os 
esquis ou deitados sobre o piso da aeronave. O sistema de alimentação de energia do equipamento deverá 
ser fixo na aeronave nos pontos utilizados pelos pilotos, e nos pontos da cabine traseira das aeronaves 
utilizadas pelo GAVOP, demonstrando total eficácia e compatibilidade com o sistema atual. Deverá ser 
fornecido com saída plug U-174/U, permitindo assim que o efetivo possa utilizar o referido EPI em todas 
aeronaves de asas rotativas ( EC135T2 plug U-174/U e  AS350B2 plug engate rápido 10 pinos) do 

CBMDF. Contudo, o sistema de atenuação não deverá interferir (ruídos anormais ou sistema inoperante), 
em nenhuma aeronave, ressaltando que a aeronave EC135T2 não possui sistema de atenuação de ruído 
(ANR) interna. Já a aeronave AS350B2 possui sistema de  atenuação  e  alimentação  interna 
(ANR). Deverão ser fornecidos 6 adaptadores para a conexão em aeronaves de asa fixa (padrão GA -
 General Aviation) e 15 adaptadores para asa rotativa no modelo plug U-174/U para plug engate 
rápido 10 pinos. 

O capacete deverá ter sistema eletrônico de redução ativa de ruídos, como adicional ao sistema passivo de 
ruído, no mínimo entre 11 e 20dB na faixa de frequência entre 125 Hz e 500 Hz, faixa normal de emissão 
de ruídos dos helicópteros. 

Deverá o capacete vir acompanhado de manual de instruções, contendo inclusive os diagramas 
eletrônicos, programa de manutenção e catálogo de peças e opcionais do equipamento. 

Deve ser fornecido junto com cada capacete uma bolsa em tecido resistente, para acondicionamento 

e transporte do capacete, fechada por zíper e dotada de um bolso interno para transporte de manual de 
operação e bolso externo para transporte de documentos de voo. 

Devem ser fornecidos ainda 40 espumas para proteção do microfone fora as que já devem vir junto a 
cada capacete; 20 conjuntos de almofadas internas para ajuste de tamanho interno do capacete e 20 
pares de almofadas auriculares. 

Requisitos de desempenho: 

Ter um sistema de absorção de choques (proteção de impactos) de acordo com o descrito no termo de 
referência ou EN 966:2012, ou qualquer outra norma que vier a substitui-la ou atualizá-la. 

Ter as viseiras desempenho óptico de acordo com a MIL-DTL-43511 D, ou norma que venha a substitui-la. 

Deverá ser fornecido certificado de laboratório confirmando que o desempenho óptico das viseiras e 
requisitos de durabilidade e resistência à abrasão estejam de acordo com as normas solicitadas. 

O sistema de comunicação deverá apresentar desempenho mínimo de inteligibilidade na conformidade das 
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normas RTCA/DO-214 e TSO-C58a ou pelo método STI (Speech Transmission Index, Steeneken, H.J.M. 

- 1992). A atenuação do som deverá apresentar uma taxa mínima de redução de ruído de 23 dB a 1000Hz 
(NRR – Noise Redution Rate). 

O sistema de retenção deverá atender aos requisitos de desempenho conforme a norma EN 966 ou norma 

que venha a substitui-la, garantindo que o capacete não venha a se soltar do usuário em condições de 
impacto, conforme testes previstos nas respectiva norma. O sistema deve garantir a integridade de suas 
fivelas/passantes (ladder-locks) ao serem submetidas a cargas de até 170 kg (aproximadamente 1670 N). 

Todos os materiais empregados na construção do capacete devem oferecer proteção contra o fogo. 

O capacete deve ser compatível com operação com óculos de visão noturna com base de montagem, 
possibilitando a fixação dos óculos na parte frontal e a caixa de alimentação na parte posterior. Com botão 
de ajuste vertical e botão de pivoteamento que permita tirar os óculos da linha de visada e 
automaticamente desligar o equipamento. 

Não será aceito protótipo ou adaptação, devendo ser documentalmente comprovada a utilização anterior 

dos capacetes com OVN, por Força Policial, Forças de Segurança Pública, ou Forças Armadas no Brasil ou 
exterior. 

 8. PLANILHA ESTIMATIVA DE PREÇOS MÁXIMOS ACEITÁVEIS PARA A AQUISIÇÃO E QUANTITATIVO 

8.1. Em cumprimento à Portaria nº 514, de 16 de novembro de 2018 da SEPLAG/DF, que trata do balizamento de 
preços e a ampla pesquisa de mercado em conformidade com a Lei n° 8.666/1993, o preço total máximo aceitável 
estimado para aquisição é de R$ 1.548.600,00 (um milhão, quinhentos e quarenta e oito mil e seiscentos reais), de 

acordo com a pesquisa ampla de preços de mercado e praticados na Administração Pública realizada para o certame,  
detalhada na planilha de custos que segue no processo licitatório, Protocolo SEI-GDF nº 25816425. 

8.2. Planilha 

ITEM OBJETO 
UNIDADE DE 

FORNECIMENTO 
QUANTIDADE 

PREÇO UNITÁRIO 
ESTIMADO 

PREÇO TOTAL 
ESTIMADO 

1 
Capacete de 

voo 
unidade 58 R$ 26.700,00 R$ 1.548.600,00 

PREÇO TOTAL GERAL ESTIMADO R$ 1.548.600,00 

8.3. As empresas deverão observar o modelo da tabela do item acima para a elaboração de suas propostas.  

9. FORMA DE FORNECIMENTO, PRAZO DE ENTREGA E DE CORREÇÃO DE VÍCIOS E RECEBIMENTO DO 
OBJETO (MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO) 

9.1. A entrega do objeto deverá ser processada de forma  integral no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias 
corridos, a contar da data da assinatura do contrato ou do recebimento da Nota de Empenho, quando não houver a 

formalização do instrumento de contrato, no Centro de Suprimento e Material (CESMA) do Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal (CBMDF), localizado no Setor de Áreas Isoladas Sul (SAIS) Quadra 4, lote 5, Setor Policial Sul, 
Complexo da Academia de Bombeiro Militar – Brasília-DF, CEP 70.602-900, telefones: (61) 3901-5981/3901-5984. O 
horário de entrega será das 13:30 às 18:30 horas de segunda a sexta-feira. 

9.2. O objeto será recebido provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos 
produtos com as especificações constantes da proposta da empresa e neste Termo de Referência. 

9.3. O objeto será recebido definitivamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, após a verificação da qualidade e 

quantidade dos produtos e consequente aceitação. 

9.4. Após o recebimento definitivo do objeto será atestada a nota fiscal para efeito de pagamento. 

9.5. Se a Contratada deixar de entregar o objeto dentro do prazo estabelecido sem justificativa por escrito, aceita pela 
Administração sujeitar-se-á às penalidades impostas no Decreto nº 26.851/2006. 
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9.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança pela entrega do 
objeto, nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo 
contrato. 

9.7. Todos os objetos deverão ser entregues novos, sem uso, devidamente embalados e protegidos, acompanhados 

das respectivas notas fiscais, do termo de garantia, manuais de instrução de uso e conservação, armazenamento e 
acondicionamento, todos em língua portuguesa. 

9.8. O prazo para a contratada realizar correções de eventuais vícios encontrados no(s) objeto(s) ou realizar 
substituições do(s) objeto(s) que não atender(em) às especificações estabelecidas neste Termo de Referência, 
por ocasião da entrega provisória, e entregá-lo(s) com as correções ou substituições necessárias será de 30 (trinta) 
dias corridos, a contar da devolução do bem por parte do CBMDF à Contratada.  

10. DA GARANTIA 

10.1. A empresa contratada deverá fornecer garantia de no mínimo 01 (um) ano para o objeto da licitação, contada a 
partir da data do recebimento definitivo do objeto, de acordo com as normas vigentes, pelo qual a empresa se obriga, 
independentemente de ser ou não a fabricante do produto, a efetuar correções ou substituições necessárias 
na(s) unidade(s) que apresentarem defeitos de fabricação durante o prazo de garantia, em até 30 (trinta) dias, a 

contar da notificação e sem ônus por parte do CBMDF.  

11. DO CONTRATO 

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, persistindo as obrigações decorrentes 
da garantia.  

12. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

12.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um executor ou comissão executora do contrato, a 
quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, bem como, exigir e fiscalizar o 
atendimento às especificações previstas para o objeto da licitação e de tudo dará ciência à Administração, permitida a 
contratação de terceiros para assistir e subsidiar as decisões com informações pertinentes a essa atribuição. 

12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz responsabilidade da Contratada, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de 
material inadequado ou qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração 
ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/1993 e Decreto Distrital nº  
32.598/2010. 

12.3. O executor do contrato ou a comissão executora do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como, o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis sobre eventuais ocorrências 
que possam ensejar aplicação de penalidades ao contratado. 

12.4. O recebimento definitivo do objeto ficará a cargo do executor do contrato ou da comissão executora do contrato.  

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas neste Termo de Referência e no Edital, sob pena de rescisão do contrato e da execução de 
garantia para o ressarcimento ao erário, além das penalidades já previstas em lei. 

13.2. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais, causados por técnicos (empregados) e 
acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos sociais, trabalhistas e 
previdenciárias, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes do fornecimento do objeto, cuja inadimplência não 
transfere responsabilidade à Administração. 

13.3. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita 
observância das especificações deste Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal 
constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia. 

13.4. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, necessárias ao fornecimento do objeto. 

13.5. Fornecer o objeto de forma a cumprir todas as normas legais de produção, transporte e armazenamento. 

13.6. Comunicar à Contratante quaisquer irregularidades ocorridas ou observadas durante a entrega do objeto. 
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13.7. A Contratada deverá aplicar critérios de sustentabilidade ambiental conforme determina a Lei distrital nº 
4.770/2012, devendo para tal apresentar declaração própria ou de certificação emitida por instituição pública oficial ou 
instituição credenciada, ou qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as 
exigências de práticas de sustentabilidade ambiental, conforme art. 7º, parágrafo único, da Lei Distrital nº 
4.770/2012.  

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

14.1. Nomear o Executor ou Comissão Executora do Contrato, conforme art. 67 da Lei 8.666/1993 por meio da Diretoria 
de Contratações e Aquisições (DICOA), para fiscalizar e acompanhar a execução do contrato. 

14.2. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada. 

14.3. Fornecer e colocar à disposição da Contratada todos os elementos e informações que se fizerem necessários à 
entrega do objeto da licitação. 

14.4. Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas no objeto da contratação.  

15. DO PAGAMENTO 

15.1. O pagamento será feito de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito 
Federal, mediante a apresentação de nota fiscal, liquidada em até 30 (trinta) dias a contar de sua apresentação, 
devidamente atestada pelo Executor de Contrato, devidamente nomeado pelo CBMDF. 

15.2. Para as empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, os pagamentos de valores iguais ou superiores a R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) serão feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, 
junto ao Banco de Brasília S/A - BRB, de acordo o art. 6º do Decreto distrital nº 32.767/2011. 

15.2.1. Excluem-se do disposto no art. 6º do Decreto distrital nº 32.767/2011: 

 Os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública federal; 

 Os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou contratos que, em virtude 
de legislação própria, só possam ser movimentados em instituições bancárias indicadas nos respectivos documentos; e 

 Os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham filiais e/ ou representações 
no DF e que venceram processo licitatório no âmbito deste ente federado. 

16. DAS PENALIDADES 

Às licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, 
pelo descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas, mora ou inexecução parcial ou total, serão aplicadas as 
penalidades estabelecidas no Decreto nº 26.851/2006 e alterações posteriores, que regulamentam a aplicação das 
sanções administrativas previstas nas Leis Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002. 

  

DARLAM Vidigal Macario - Ten-Cel. QOBM/Comb. 

Mat. 1400104 

Chefe da SEPEC/DIMAT 
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ANEXO II AO EDITAL 

 

MINUTA DE CONTRATO 

(AQUISIÇÃO COM PRAZO DE ENTREGA INTEGRAL) 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidora de Combate à Corrupção, no 
telefone 0800-6449060 

 
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS n.º __/2019 
- CBMDF, nos termos do Padrão nº 07/2002. 
Processo n.º LINK SEI. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES 
1.1. O Distrito Federal, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, doravante denominado CBMDF, 

inscrito no CNPJ sob o nº 08.977.914/0001-19, representado neste instrumento pelo Cel. QOBM/Comb. MARCELO 
TEIXEIRA DANTAS, portador do RG n.º 06.215 - CBMDF e do CPF n.º 109.088.198-38, Diretor de Contratações e 
Aquisições, de acordo com o inciso XVI do art. 7º do Decreto n.º 7.163, de 29/04/2010 e combinado com a delegação de 
competência prevista na Portaria n.º 21, de 24/03/2011 e a empresa ______________________, doravante 
denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o nº __.___.___/____-__, com sede na 

___________________________, CIDADE-UF, Tel.: (__) ____-____ e (__) ____-____, representado por 
________________, portador(a) do RG nº __________ SSP/__ e do CPF nº ___.___.___-__, na qualidade de 
___________________. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO 
2.1. O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 72/2019-CBMDF (LINKAR EDITAL), da 
Proposta (LINKAR PROPOSTA) e da Lei n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 5.450/2005, Decretos Distritais nº 

25.966/2005, nº 26.851/2006, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e alterações subsequentes, além de outras 
normas aplicáveis à espécie. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO 
3.1. O Contrato tem por objeto a aquisição de _________________________________________________________ 
(INDICAR CLARAMENTE O OBJETO, COM SUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E A QUANTIDADE), consoante 
especifica o Edital de Pregão Eletrônico nº 72/2019-CBMDF (LINKAR EDITAL) e da Proposta (LINKAR PROPOSTA), 

que passam a integrar o presente Termo. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO 
4.1. A entrega do objeto processar-se-á de forma integral em até ___ dias (ÚTEIS OU CORRIDOS), a contar da 
assinatura do contrato, conforme especificação contida no Edital Pregão Eletrônico nº 72/2019-CBMDF (LINKAR 
EDITAL) e na Proposta (LINKAR PROPOSTA), facultada sua prorrogação nas hipóteses previstas no § 1º do art. 57 da 

Lei nº 8.666/93, devidamente justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar 
o Contrato; 
4.2. A entrega se dará no Centro de Suprimento de Material (CESMA), localizado no Setor de Áreas Isoladas Sul 

(SAIS), Área especial 3, telefone: (61) 3901-3451, em dia de expediente do CBMDF, em horário de funcionamento. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR 
5.1. O valor total do Contrato é de ______ (____________________), devendo a importância de _______ (_______) ser 

atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº ______, de 
______, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) 
seguinte(s). 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
6.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

I – Unidade Orçamentária: ____________________. 
II – Programa de Trabalho: ____________________. 
III – Natureza da Despesa: 44.90.52. 
IV – Fonte de Recursos: ____________________. 
6.2. O empenho inicial é de ___________ (_________), conforme Nota de Empenho nº _____, emitida em __/__/20__, 
sob o evento nº ________, na modalidade ____________. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 
7.1. O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito 

Federal, em parcela (s), mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até ___ (_____________) dias de sua 
apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato. 
7.1.1. A Nota Fiscal apresentada para fins de pagamento deve ser emitida pelo mesmo CNPJ constante na proposta de 
preços, à exceção de empresas que sejam matriz e filial (Acórdão nº 3.056/2008 – TCU – Plenário); 
7.1.2. As Notas Fiscais apresentadas com CNPJ divergente da proposta de preços, à exceção de empresas matriz e 
filial (item 7.1.1, in fine), serão devolvidas pela Administração, para a devida correção (emissão de Nota Fiscal com o 

CNPJ correto). 
7.2. A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ: 

08.977.914/0001-19. 
7.3. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar os seguintes documentos: 
7.3.1. Prova de Regularidade junto à Fazenda Nacional (Débitos e Tributos Federais), à Dívida Ativa da União e junto 
à Seguridade Social (contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, 

de 24 de julho de 1991 – contribuições previdenciárias e as às de terceiros), fornecida por meio da Certidão Negativa, 
ou Positiva com Efeito de Negativa, de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
7.3.2. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa 

Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90); 
7.3.3. Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal; 
7.3.4. Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 

de certidão negativa, em plena validade, que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidao. 
7.4. Os pagamentos, pelo CBMDF, de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) serão feitos 

exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB 
(Decreto Distrital nº 32.767, de 17 de fevereiro de 2011), exceto: 
7.4.1. Os pagamentos à empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública federal; 
7.4.2. Os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou contratos que, em virtude de 

legislação própria, só possam ser movimentados em instituições bancárias indicadas nos respectivos documentos; 
7.4.3. Os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham filiais e/ ou representações no 

DF e que venceram processo licitatório no âmbito deste ente federado. 
7.5. Passados __ (_____________) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será 

atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento de acordo com a 
variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. 
7.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for 

imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou 
correção monetária (quando for o caso). 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
8.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, persistindo as obrigações 

decorrentes da garantia. 

 
CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL 
9.1. A garantia para a execução do Contrato será de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, mediante uma das 

seguintes modalidades a escolha do Contratado: fiança bancária, seguro garantia ou caução em dinheiro ou em títulos 
da dívida pública, devendo os dois primeiros ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 
9.2. A garantia deverá ter validade igual ou superior a 90 dias após a vigência do contrato; 
9.3. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante vencedora: 
9.3.1. quando em dinheiro, somente poderá ser levantada 90 dias após a extinção do contrato, atualizada 

monetariamente; 
9.3.2. poderá, a critério do CBMDF, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de 

obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 
(quinze) dias corridos após o recebimento da notificação regularmente expedida, a garantia deverá ser reconstituída; 
9.3.3. ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências administrativas ou judiciais. 
9.4. Caso a contratada opte pela caução em dinheiro, a empresa deverá realizar TED ou depósito para a Secretaria de 

Estado de Fazenda do Distrito Federal, CNPJ 00.394.684/0001-53, no Banco Regional de Brasília (BRB) Agência 100; 
Conta 800482-8. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
10.1. A garantia ou assistência técnica do bem está especificada de acordo com o Termo de Referência e com a 

proposta, anexos a este Termo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL 
11.1. O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado 

o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
12.1. A Contratada fica obrigada a apresentar ao Distrito Federal: 
12.1.1. até o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, 

resultantes da execução do Contrato; 
12.1.2. comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. 
12.2. A Contratada deverá: 
12.2.1. garantir a boa qualidade dos produtos fornecidos à Administração, bem como efetuar a sua substituição, às suas 

expensas, no prazo estipulado no Edital, após a comunicação da Administração, de qualquer produto entregue, que não 
esteja de acordo com as especificações ou em relação ao qual, posteriormente, não obstante os testes realizados, 
venha a se constatar qualquer adulteração ou vício; 
12.2.2. zelar e garantir a boa qualidade dos produtos fornecidos à Administração, em consonância com os parâmetros 

de qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes, expedidas pelo poder Público; 
12.2.3. cumprir rigorosamente as normas técnicas relacionadas ao transporte dos produtos, responsabilizando-se pela 

qualidade das embalagens que acondicionam o produto; 
12.2.4. responsabilizar-se pelo pagamento de taxas, fretes, seguros, transporte, embalagens e demais encargos 

decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato; 
12.2.5. responder por violações a direito de uso de materiais, métodos ou processos de execução protegidos por 

marcas ou patentes, arcando com indenizações, taxas e/ou comissões que forem devidas; 
12.2.6. entregar os produtos observando que o acondicionamento e o transporte devem ser feitos dentro do preconizado 

para os produtos e devidamente protegido do pó e variações de temperatura. No caso de produtos termolábeis, a 
embalagem e os controles devem ser apropriados para garantir a integridade do produto, devendo ser utilizadas 
preferencialmente fitas especiais para monitoramento de temperatura durante o transporte; 
12.2.7. entregar os produtos observando que as embalagens externas devem apresentar as condições corretas de 

armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento, etc.); 
12.2.8. entregar os produtos observando que as embalagens primárias individuais dos produtos devem apresentar o 

número do lote, data de fabricação e prazo de validade. 
12.3. Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de 

serviço; 
12.4. A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes; 
12.5. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
12.6. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ ou materiais, causados por técnicos (empregados) e 

acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e 
demais despesas eventuais, decorrentes da prestação dos serviços; 
12.7. A Contratada declarará a inexistência de possibilidade de transferência ao Distrito Federal de responsabilidade por 

encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e/ou previdenciários porventura inadimplidos, bem como a inexistência de 
formação de vinculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração Pública. 
12.8.  Constituem obrigações da Contratada as estabelecidas no item 13 do Termo de Referência que segue como 

Anexo I do Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
13.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 

da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto. 
13.2. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista 

no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respectivo valor, 
dispensa a celebração de aditamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES 
14.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Contrato, serão aplicadas as penalidades 

estabelecidas no Decreto 26.851/2006 e alterações posteriores. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA DISSOLUÇÃO AMIGÁVEL 
15.1. O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, 

desde que haja conveniência para a Administração, bastando para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato, devendo ser 
precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO 
16.1. O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo processo, na 

forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às 
consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA 
17.1. Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida 

Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão 
unilateral do Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO EXECUTOR 
18.1. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as 

atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO 
19.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa 

Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. Os 
contratos e seus aditamentos serão lavrados na DICOA/DEALF/CBMDF, a qual manterá arquivo cronológico dos seus 
autógrafos e registro sistemático do seu extrato, de tudo juntando-se cópia ao processo que lhe deu origem, nos termos 
do art. 60, caput, da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 
20.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente 

Contrato. 
 
 
 
 

  Pelo Distrito Federal: 

  
Marcelo Teixeira Dantas – Cel. QOBM/Comb. 

Diretor de Contratações e Aquisições 

Pela Contratada: 

  
___________________________ 

Representante legal 
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ANEXO III AO EDITAL 

 

MODELO 
 

DECLARAÇÃO - EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 
Ref.: PREGÃO Nº 72/2019 - CBMDF 
 
_________________, inscrito no CNPJ nº ______________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
_____________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ___________ e do CPF nº ________________, 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (      ) . 
 

 
Brasília-DF, _____ de ____________ de _____. 

 
_____________________________ 

Representante Legal 
  
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO IV AO EDITAL 

 
 

MODELO 
 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 
A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

______________________, sediada no endereço ____________________________, telefone/fax nº 

______________________, por intermédio do seu representante legal Sr(a). _______ 
_________________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº  

______________ e do CPF nº _____________________, DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos de 

habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações 
efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, nos termos do Decreto Federal nº 5.450, de 31/05/2005, adotado no âmbito do 
DF através do Decreto nº 25.966, de 23/06/2005. 

 
Brasília-DF, _____ de ____________ de _____. 

 
_____________________________ 

Representante Legal 
 

Observações: Preferencialmente preencher em papel timbrado da empresa e apresentar, caso não cadastrado no 

SICAF, toda a documentação necessária ao cadastramento no ComprasGovernamentais tais como aquelas relativas à: 
I) habilitação jurídica, quando for o caso; 
II) qualificação técnica; 
III) qualificação econômico-financeira, quando for o caso; 
IV) regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, o sistema de seguridade social e o Fundo de Garantia de Tempo de 
Serviço – FGTS; 
V) regularidade fiscal perante as Fazendas Estaduais e Municipais; e 
VI) ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e no inciso XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 
1993. 
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 15/10/2019 | Edição: 200 | Seção: 3 | Página: 144

Órgão: Governo do Estado/Governo do Distrito Federal/SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA/Corpo de Bombeiros

Militar do Distrito Federal

AVISOS DE LICITAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2019

PROCESSO Nº SEI - 053-00067614/2019-29/CBMDF. TIPO: Menor preço. OBJETO: Aquisição de

Sistema de Ultrassom para Radiologia Geral, para utilização na Seção de Radiologia da POMED do CBMDF,

conforme Edital e anexos.

O DICOA informa a NOVA ABERTURA da licitação publicada inicialmente no DODF Nº 192 e DOU

Nº 195 ambos de 08/10/2019, para o dia 25/10/2019 às 13:30h. LOCAL: site: www.comprasnet.gov.br.

RETIRADA DO EDITAL pela internet, nos sites www.cbm.df.gov.br e www.comprasnet.gov.br. UASG: 170394.

Inf.: (61) 3901-3481.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2019

PROCESSO Nº SEI - 00053-00067142/2019-12/CBMDF. TIPO: Menor preço. OBJETO: Aquisição

de câmara de conservação refrigerada e freezer farmacêutico para a Subseção de Almoxarifado da

Policlínica Médica do CBMDF, conforme Edital e anexos. VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ 138.814,58

; PROGRAMA DE TRABALHO: 28.845.0903.00FM.0053; Elemento de Despesa: 44.90.52.; FONTE DO

RECURSO: 100 FCDF.

O DICOA informa a ABERTURA da licitação, para o dia 25/10/2019 às 13:30h. LOCAL: site:

www.comprasnet.gov.br. RETIRADA DO EDITAL pela internet, nos sites www.cbm.df.gov.br e

www.comprasnet.gov.br. UASG: 170394. Inf.: (61) 3901-3481.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2019

PROCESSO Nº SEI - 00053-00071070/2019-08/CBMDF. TIPO: Menor preço. OBJETO:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva

com fornecimento de materiais (peças, acessórios novos, genuínos ou originais, lubri�cantes especí�cos e

insumos) em viaturas Auto Bomba Tanque (ABT), marca PIERCE OSHKOSH, modelo ARROW XT ano 2012,

pertencentes ao CBMDF, conforme Edital e anexos. VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ 2.540.673,90 ;

PROGRAMA DE TRABALHO: 28.845.0903.00NR.0053; Elemento de Despesa: 33.90.30 e 33.90.39.; FONTE DO

RECURSO: 100 FCDF.

O DICOA informa a ABERTURA da licitação, para o dia 25/10/2019 às 13:30h. LOCAL: site:

www.comprasnet.gov.br. RETIRADA DO EDITAL pela internet, nos sites www.cbm.df.gov.br e

www.comprasnet.gov.br. UASG: 170394. Inf.: (61) 3901-3481.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2019

PROCESSO Nº SEI - 00053-00079697/2019-07/CBMDF. TIPO: Menor preço. OBJETO: Aquisição

de capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção Individual (EPI)destinado aos pilotos,

médicos e enfermeiros do Grupamento de Aviação Operacional do CBMDF, conforme Edital e anexos.

VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ 1.548.600,00; PROGRAMA DE TRABALHO: 28.845.0903.00NR.0053 ;

Elemento de Despesa: 44.90.52.; FONTE DO RECURSO: 100 FCDF.

O DICOA informa a ABERTURA da licitação, para o dia 25/10/2019 às 13:30h. LOCAL: site:

www.comprasnet.gov.br. RETIRADA DO EDITAL pela internet, nos sites www.cbm.df.gov.br e

www.comprasnet.gov.br. UASG: 170394. Inf.: (61) 3901-3481
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2019

PROCESSO Nº SEI - 00053-00057976/2019-10/CBMDF. TIPO: Menor preço. OBJETO: Aquisição

de mangueiras de incêndio, apropriadas para a motobomba modelo "mark-3", utilizada no combate à

incêndios �orestais pelo CBMDF, conforme Edital e anexos. VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$

420.000,00; PROGRAMA DE TRABALHO: 28.845.0903.00NR.0053; Elemento de Despesa: 33.90.30; FONTE

DO RECURSO: 100 FCDF. (Repetição do pregão 46/2019).

O DICOA informa a ABERTURA da licitação, para o dia 19/09/2019 às 13:30h. LOCAL: site:

www.comprasnet.gov.br. RETIRADA DO EDITAL pela internet, nos sites www.cbm.df.gov.br e

www.comprasnet.gov.br. UASG: 170394. Inf.: (61) 3901-3481.

Brasília-DF, 14 de outubro de 2019.

MARCELO TEIXEIRA DANTAS - CEL. QOBM/COMBATENTE.
Diretor

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certi�cada.
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(sessenta) meses, a contar da data de assinatura. Fundamento Legal: Inexigibilidade de Licitação nº
69/2019. Assinatura: 26/09/2019. Signatários: Pelo Contratante: Cel. QOBM/Comb. MARCELO
TEIXEIRA DANTAS, Diretor de Contratações e Aquisições; pela Contratada: WILLIAN SILVA DE
SANTANA, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 59/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Processo: 00053-00041987/2019-70. Partes: CBMDF X NÚCLEO DE PNEUMOLOGIA E
MEDICINA DO SONO DE TAGUATINGA LTDA, CNPJ nº 04.024.440/0001-30. Objeto: prestação
de serviços especializados em pneumologia, conforme item 4 do Projeto Básico, subitem 4.39, anexo
I do Edital de Credenciamento nº 01/2018. O empenho inicial é de R$ 500 (Quinhentos reais),
conforme Nota de Empenho nº 334/2019, emitida em 13/09/2019, na modalidade E S T I M AT I VA .
Vigência de 60 (sessenta) meses, a contar da data de assinatura. Fundamento Legal: Inexigibilidade
de Licitação nº 82/2019. Assinatura: 11/10/2019. Signatários: Pelo Contratante: Cel. QOBM/Comb.
MARCELO TEIXEIRA DANTAS, Diretor de Contratações e Aquisições; pela Contratada: Gabriela
Prista Tavares de Souza Colares, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 64/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Processo: 00053-00016615/2019-13. Partes: CBMDF X IMAGEM DIAGNÓSTICOS E ANÁLISES
CLÍNICAS EIRELI, CNPJ nº 28.152.456/0001-96. Objeto: prestação de serviços especializados em
procedimentos diagnósticos e terapêuticos, na área de análises clínicas, anatomia patológica e
citopatologia e prestação de serviços especializados em radiologia, para realização de procedimentos
diagnósticos e/ou terapêuticos por imagem, invasivos ou não, conforme item 4 do Projeto Básico,
subitens 4.13 e 4.19, anexo I do Edital de Credenciamento nº 01/2018. O empenho inicial é de R$
500 (Quinhentos reais), conforme Nota de Empenho nº 350/2019, emitida em 19/09/2019, na
modalidade ESTIMATIVA. Vigência de 60 (sessenta) meses, a contar da data de assinatura.
Fundamento Legal: Inexigibilidade de Licitação nº 84/2019. Assinatura: 11/10/2019. Signatários: Pelo
Contratante: Cel. QOBM/Comb. MARCELO TEIXEIRA DANTAS, Diretor de Contratações e
Aquisições; pela Contratada: EUDES JOSÉ MARTINS, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 52/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Processo: 00053-00023237/2019-16. Partes: CBMDF X GILL'S CLÍNICA MÉDICA,
FISIOTERÁPICA E FITNESS LTDA - ME, CNPJ nº 13.919.613/0001-79. Objeto: prestação de
serviços de fisioterapia. O empenho inicial é de R$ 500 (Quinhentos reais), conforme Nota de
Empenho nº 319/2019, emitida em 04/09/2019, na modalidade ESTIMATIVA. Vigência de 60
(sessenta) meses, a contar da data de assinatura. Fundamento Legal: Inexigibilidade de Licitação nº
71/2019. Assinatura: 10/10/2019. Signatários: Pelo Contratante: Cel. QOBM/Comb. MARCELO
TEIXEIRA DANTAS, Diretor de Contratações e Aquisições; pela Contratada: GI LVA N I TA
FERREIRA DE OLIVEIRA, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Processo: 00053-00079681/2018-13. Partes: CBMDF X ONCODIGESTIVA CLINICA CIRÚRGICA
DO APARELHO DIGESTIVO LTDA., CNPJ nº 09.391.224/0001-46. Objeto: especializados em
coloproctologia, em endoscopia e em gastroenterologia. O empenho inicial é de R$ 500 (Quinhentos
reais), conforme Nota de Empenho nº 325/2019, emitida em 05/09/2019, na modalidade
ESTIMATIVA. Vigência de 60 (sessenta) meses, a contar da data de assinatura. Fundamento Legal:
Inexigibilidade de Licitação nº 70/2019. Assinatura: 11/10/2019. Signatários: Pelo Contratante: Cel.
QOBM/Comb. MARCELO TEIXEIRA DANTAS, Diretor de Contratações e Aquisições; pela
Contratada: ELISANGELA SOARES, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 56/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Processo: 00053-00051719/2019-66. Partes: CBMDF X ANANKÊ CENTRO DE ATENÇÃO A
SAÚDE MENTAL LTDA., CNPJ nº 36.756.427/0001-61. Objeto: serviços de tratamento de usuários
de substâncias psicoativas, por meio da prestação integrada e sequencial dos serviços de internação,
hospital dia, hospital meio-dia e acompanhamento ambulatorial, em caráter eletivo, de urgência ou
emergência; de tratamento de pessoas com transtornos psiquiátricos, por meio da prestação integrada
e sequencial dos serviços de internação, hospital dia, hospital meio-dia e acompanhamento
ambulatorial, em caráter eletivo, de urgência ou emergência; e de tratamento de pessoas com
transtornos psiquiátricos, por meio de serviços ambulatoriais. O empenho inicial é de R$ 500
(Quinhentos reais), conforme Nota de Empenho nº 321/2019, emitida em 04/09/2019, na modalidade
ESTIMATIVA. Vigência de 60 (sessenta) meses, a contar da data de assinatura. Fundamento Legal:
Inexigibilidade de Licitação nº 76/2019. Assinatura: 10/10/2019. Signatários: Pelo Contratante: Cel.
QOBM/Comb. MARCELO TEIXEIRA DANTAS, Diretor de Contratações e Aquisições; pela
Contratada: KEIIY SOUZA BUCHAIN, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 44/2019
AQUISIÇÃO DE BENS

Processo: 00053-00075199/2019-87. Partes: CBMDF X SERVARIS GERENCIAMENTO
EMPRESARIAL EIRELI, CNPJ nº 29.917.413/0001-17. Objeto: aquisição de 182 (cento e oitenta e
dois) refrigeradores duplex tipo vertical. UO: 73901. PT: 28845090300NR053. ND: 449052. FR:100-
(FCDF). Valor do Contrato R$ 276.319,68; conforme NE nº 659/2019. Vigência de 12 (doze) meses.

Fundamento Legal: Edital de Pregão Eletrônico nº 02/2019 - DICOA/DEALF/CBMDF. Assinatura:
07/10/2019. Signatários: Pelo Contratante: Cel. QOBM/Comb. MARCELO TEIXEIRA DANTAS,
Diretor de Contratações e Aquisições; pela Contratada: WELLINGTON ALVES DE MELO, na
qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 42/2019
AQUISIÇÃO DE BENS

Processo: 00053-00068469/2019-01. Partes: CBMDF X MAQCENTER MÁQUINAS PARA
CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ nº 37.131.364/0001-10. Objeto: motosserras com motor 2 tempos.
UO: 24905. PT: 06181621730299512. ND: 44.90.52. FR: 317 e 171-FUNCBM. Valor do Contrato R$
186.823,75; conforme NE nº 2019NE00020. Vigência de 12 meses. Fundamento Legal: Pregão
Eletrônico nº 21/2019 - DICOA/DEALF/CBMDF. Assinatura: 02/10/2019. Signatários: Pelo
Contratante: Cel. QOBM/Comb. MARCELO TEIXEIRA DANTAS, Diretor de Contratações e
Aquisições; pela Contratada: ARNALDO PAIVA FAGUNDES, na qualidade de Representante
Legal.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2018
EXECUÇÃO DE OBRAS

Processo: 00053-00070713/2017-26. Partes: CBMDF X CVT - CONSTRUTORA LTDA - EPP, CNPJ
nº 05.993.595/0001-47. Objeto: prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 06 (seis) meses.
UO: 73901. PT: 28845090300NR0053. ND: 44.90.52. FR: 100 (FCDF). Prazo de Vigência: O presente
Termo Aditivo entra em vigência a partir de 09/10/2019. Data da Assinatura: 07/10/2019: Signatários:
Pela Contratante: Cel. QOBM/Comb. MARCELO TEIXEIRA DANTAS, na qualidade de Diretor de
Contratações e Aquisições do CBMDF e pela Contratada: GIOVANE VELOSO DE OLIVEIRA, na
qualidade de Representante Legal

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 31/2017
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Processo: 00053-00014432/2017-93. Partes: CBMDF X BSB MEDICAL ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 07.195.028/0001-
70. Objeto: prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 06 (seis) meses. UO: 73901. PT:
28845090300NR0053. ND:339039 e 339030 FR: 100 (FCDF). Prazo de Vigência: O presente Termo
Aditivo entra em vigência a partir de 13/10/2019. Data da Assinatura: 11/10/2019: Signatários: Pela
Contratante: Cel. QOBM/Comb. MARCELO TEIXEIRA DANTAS, na qualidade de Diretor de
Contratações e Aquisições do CBMDF e pela Contratada: GLEIDSON JOÃO DO PASSO, na
qualidade de Representante Legal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Processo: 00053-00056482/2019-18. Nota de Empenho Ordinário, n.º 769, emitida em 03/10/2019.
Contratada: NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCÃO LTDA., CNPJ: 26.392.294/0001-38, no
valor de R$ 59.555,84. Objeto: Aquisição de madeirite. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº
43/2019 - DICOA/DEALF/CBMDF. Elemento de Despesa: 33.90.30. Signatários: Pelo Contratante:
Cel. QOBM/Comb. MARCELO TEIXEIRA DANTAS, na qualidade de Diretor de Contratações e
Aquisições do CBMDF

AVISO DE LICITAÇÃO - NOVA ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2019

PROCESSO: 053-00067614/2019-29/CBMDF. TIPO: Menor preço. OBJETO: Aquisição de Sistema de
Ultrassom para Radiologia Geral, para utilização na Seção de Radiologia da POMED do CBMDF,
conforme Edital e anexos. O DICOA informa a NOVA ABERTURA da licitação publicada inicialmente
no DODF Nº 192 e DOU Nº 195 ambos de 08/10/2019, para o dia 25/10/2019 às 13:30h. LOCAL: site:
www.comprasnet.gov.br. RETIRADA DO EDITAL pela internet, nos sites www.cbm.df.gov.br e
www.comprasnet.gov.br. UASG: 170394. Inf.: (61) 3901-3481.

MARCELO TEIXEIRA DANTAS
Diretor

AVISO DE LICITAÇÃO - ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2019

PROCESSO: 00053-00040937/2019-75/CBMDF. TIPO: Menor preço. OBJETO: Contratação de empresa
especializada para fornecimento contínuo de peças e acessórios novos (originais ou genuínas) para os
veículos Toyota Hilux do CBMDF, conforme Edital e anexos. VALOR MÁXIMO DA CON T R ATA Ç Ã O :
R$ 1.064.921,80; PROGRAMA DE TRABALHO: 28.845.0903.00NR.0053; Elemento de Despesa:
33.90.30; FONTE DO RECURSO: 100 FCDF. O DICOA informa a ABERTURA da licitação, para o
dia 25/10/2019 às 13:30h. LOCAL: site: www.comprasnet.gov.br. RETIRADA DO EDITAL pela
internet, nos sites www.cbm.df.gov.br e www.comprasnet.gov.br. UASG: 170394. Inf.: (61) 3901-
3481.

MARCELO TEIXEIRA DANTAS
Diretor

AVISO DE LICITAÇÃO - ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2019

PROCESSO: 00053-00067142/2019-12/CBMDF. TIPO: Menor preço. OBJETO: Aquisição de câmara de
conservação refrigerada e freezer farmacêutico para a Subseção de Almoxarifado da Policlínica Médica
do CBMDF, conforme Edital e anexos. VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ 138.814,58;
PROGRAMA DE TRABALHO: 28.845.0903.00FM.0053; Elemento de Despesa: 44.90.52; FONTE DO
RECURSO: 100 FCDF. O DICOA informa a ABERTURA da licitação, para o dia 25/10/2019 às 13:30h.
LOCAL: site: www.comprasnet.gov.br. RETIRADA DO EDITAL pela internet, nos sites
www.cbm.df.gov.br e www.comprasnet.gov.br. UASG: 170394. Inf.: (61) 3901-3481.

MARCELO TEIXEIRA DANTAS
Diretor

AVISO DE LICITAÇÃO - ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2019

PROCESSO: 00053-00071070/2019-08/CBMDF. TIPO: Menor preço. OBJETO: Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de
materiais (peças, acessórios novos, genuínos ou originais, lubrificantes específicos e insumos) em
viaturas Auto Bomba Tanque (ABT), marca PIERCE OSHKOSH, modelo ARROW XT ano 2012,
pertencentes ao CBMDF, conforme Edital e anexos. VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$
2.540.673,90; PROGRAMA DE TRABALHO: 28.845.0903.00NR.0053; Elemento de Despesa: 33.90.30
e 33.90.39; FONTE DO RECURSO: 100 FCDF. O DICOA informa a ABERTURA da licitação, para o
dia 25/10/2019 às 13:30h. LOCAL: site: www.comprasnet.gov.br. RETIRADA DO EDITAL pela
internet, nos sites www.cbm.df.gov.br e www.comprasnet.gov.br. UASG: 170394. Inf.: (61) 3901-
3481.

MARCELO TEIXEIRA DANTAS
Diretor

AVISO DE LICITAÇÃO - ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2019

PROCESSO: 00053-00079697/2019-07/CBMDF. TIPO: Menor preço. OBJETO: Aquisição de capacetes
de voo para uso como Equipamento de Proteção Individual (EPI) destinado aos pilotos, médicos e
enfermeiros do Grupamento de Aviação Operacional do CBMDF, conforme Edital e anexos. VALOR
MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ 1.548.600,00; PROGRAMA DE TRABALHO:
28.845.0903.00NR.0053; Elemento de Despesa: 44.90.52; FONTE DO RECURSO: 100 FCDF. O
DICOA informa a ABERTURA da licitação, para o dia 25/10/2019 às 13:30h. LOCAL: site:
www.comprasnet.gov.br. RETIRADA DO EDITAL pela internet, nos sites www.cbm.df.gov.br e
www.comprasnet.gov.br. UASG: 170394. Inf.: (61) 3901-3481.

MARCELO TEIXEIRA DANTAS
Diretor

AVISO DE LICITAÇÃO - ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2019
(REPETIÇÃO DO PREGÃO 46/2019)

PROCESSO: 00053-00057976/2019-10/CBMDF. TIPO: Menor preço. OBJETO: Aquisição de
mangueiras de incêndio, apropriadas para a motobomba modelo "mark-3", utilizada no combate à
incêndios florestais pelo CBMDF, conforme Edital e anexos. VALOR MÁXIMO DA C O N T R ATA Ç Ã O :
R$ 420.000,00; PROGRAMA DE TRABALHO: 28.845.0903.00NR.0053; Elemento de Despesa:
33.90.30; FONTE DO RECURSO: 100 FCDF. O DICOA informa a ABERTURA da licitação, para o
dia 19/09/2019 às 13:30h. LOCAL: site: www.comprasnet.gov.br. RETIRADA DO EDITAL pela
internet, nos sites www.cbm.df.gov.br e www.comprasnet.gov.br. UASG: 170394. Inf.: (61) 3901-
3481.

MARCELO TEIXEIRA DANTAS
Diretor
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CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com>

Solicitação de Informações - Pregão Eletrônico 72/2019
2 mensagens

Selog Acompanhamento <selog.acompanhamento@tcu.gov.br> 18 de outubro de 2019 17:13
Para: "impugnacoescbmdf@gmail.com" <impugnacoescbmdf@gmail.com>

Prezado Cel. QOBM/Comb Marcelo Teixeira Dantas, Diretor Contratações e Aquisições,

 

Boa tarde

 

No âmbito do processo TC 012.189/2019-7, a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas –
Selog do Tribunal de Contas da União realiza o acompanhamento de licitações e contratos que utilizam
recursos federais ou contribuições parafiscais.

 

Assim, no bojo desse acompanhamento, solicitamos a V. Sa. a disponibilização das seguintes
informações preliminares, no prazo de cinco dias úteis, referentes ao Pregão Eletrônico 72/2019, cujo
edital foi publicado em 15/10/2019 no Portal de Compras Governamentais (http://comprasnet.gov.br),
e que tem por objeto a aquisição de capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção Individual
(EPI) destinado aos pilotos, médicos e enfermeiros do Grupamento de Aviação Operacional do Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal, no que tange a:

 

a) metodologia para a definição do valor médio unitário estimado dos itens constantes do item 8.2 do
Termo de Referência acompanhada de cópia da pesquisa de preços realizada;

 

b) não viabilidade de adoção de capacetes de voos diferenciados para pilotos e não pilotos, bem como a
distinção entre capacetes balísticos e não balísticos, conforme feito no edital de Pregão Eletrônico
38/2018 da UASG 110746; e

 

c) apresentar demais informações que julgar necessárias.

 

Em razão do exposto, solicitamos que a resposta aos questionamentos acima seja encaminhada ao e-mail
selog.acompanhamento@tcu.gov.br, até o dia 25/10/2019, sexta-feira. Eventuais esclarecimentos poderão
ser obtidos pelo telefone (61) 4042-2465, com o auditor federal de controle externo Luiz Rodrigo Airosa
Castro.

 

Peço, por gentileza, a confirmação do recebimento deste e-mail.

 

 

Atenciosamente,
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Luiz Rodrigo Airosa Castro

Tribunal de Contas da União

Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas
(Selog/TCU), 1ª Diretoria Técnica

e-mail: airosac@tcu.gov.br 

Fone: (61) 4042-2465

 

 

CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com> 18 de outubro de 2019 17:16
Para: Selog Acompanhamento <selog.acompanhamento@tcu.gov.br>

Senhor Luiz Rodrigo Airosa Castro, Auditor Federal de Controle Externo,

Boa tarde! 

Atesto o recebimento do presente e informo a Vossa Senhoria que a demanda apresentada será remetida ao setor
responsável pela especificação e pela pesquisa de preços, qual seja, Diretoria de Materiais e Serviços.

Atento ao prazo ora concedido, tão logo tenha sido providenciada a devida resposta, a mesma será encaminhada a
esta colenda Corte Federal de Contas.

Att.,

Maj. Sodré - Pregoeiro do CBMDF/2019
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Contratações e Aquisições

Comissão Permanente de Licitação/Pregoeiros e Equipe de Apoio

Memorando SEI-GDF Nº 356/2019 - CBMDF/DICOA/COPLI/PREAP Brasília-DF, 18 de outubro de 2019

Assunto: Solicitação de informações - TCU.

Processo nº:00053-00079697/2019-07.

Referência: Pregão Eletrônico nº 72/2019 - CBMDF - Aquisição de capacetes de voo para uso como
Equipamento de Proteção Individual (EPI) des nado aos pilotos, médicos e enfermeiros do
Grupamento de Aviação Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

 

Ao Senhor Ten-Cel. QOBM/Comb. Diretor da DIMAT,

 

Encaminho a Vossa Senhoria a Solicitação de Informações - Pregão Eletrônico 72/2019,
constante no documento de protocolo nº 30119157. O teor foi reme do ao e-mail
impugnacoescbmdf@gmail.com e o requerente é o Senhor LUIZ RODRIGO AIROSA CASTRO, Auditor
Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União (TCU).

Diante do prazo concedido, solicito que a resposta à mencionada demanda seja
encaminhada a esta setorial até o dia 24 de outubro de 2019. 

 

Respeitosamente,

 

Equipe de Apoio CBMDF/2019

Documento assinado eletronicamente por KARLA REGINA BARCELLOS ALVES, Maj.
QOBM/Comb, matr. 1414789, Pregoeiro(a), em 18/10/2019, às 17:23, 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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 30119244 código CRC= B13F92F4.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SAM Bloco D Módulo E - Pa lácio Imperador Dom Pedro I I  - QCG/CBMDF - CEP 70640-020 - DF

39013481

00053-00079697/2019-07 Doc. SEI/GDF 30119244
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Seção de Elaboração de Projetos Básicos e Pedidos de Compras

Informação SEI-GDF - CBMDF/DIMAT/SEPEC  

 

Relatório de Elaboração da Pesquisa de Preços

 
Referência: Termo de Referência n° 343/2019 - DIMAT/SEPEC (25818541).

Assunto: Registro de preços de  capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção Individual (EPI)
des�nado aos pilotos, médicos e enfermeiros do Grupamento de Aviação Operacional do Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal.

 

1. DA REGULAMENTAÇÃO:

1.1. Em cumprimento ao Decreto GDF nº 39.453, de 14 de novembro de 2018, e ao seu norma�vo
regulador (Portaria nº 514 de 16 de novembro de 2018) que disciplinam o previsto no inciso V, e no §1º, do
art. 15, da lei n° 8.666/1993.

 

2. DOS FATOS:

2.1. Após consulta ao site "E-compras", a fim de verificar qual preço a Administração Pública do
GDF tem pago por objetos semelhantes, não foram encontradas cotações para o item. (23642025) 

2.2. Após consulta ao site "ComprasNet", a fim de verificar qual preço a Administração Pública tem
pago por objetos semelhantes, não foram encontradas cotações para o item. (23641714) e (25809907)

2.3. Após consulta ao site "Mapadepreços", a fim de verificar qual preço a Administração Pública
tem pago por objetos semelhantes,não foram encontradas cotações para o item. (25811208)

2.4. Para o balizamento de preços foram u�lizados quatro preços de cotações junto a
fornecedores (24537197), (24537643), (24914038) e (24941469) entretanto um dos valores foi excluído do
cálculo por ser muito discrepante dos demais (24941469).

2.5. Apesar de alguns dos orçamentos não apresentarem CNPJ, foi realizado o contato telefônico
com as empresas para obtenção dos CNPJ´s para que fossem emi�dos os Comprovantes de Inscrição e de
Situação Cadastral (25821107).

2.6. O valor total es�mado para aquisição foi de R$ 1.548.600,00 (um milhão, quinhentos e
quarenta e oito mil e seiscentos reais), conforme planilha de custos. (25816425)

 

3. DA CONCLUSÃO

3.1. Em cumprimento ao Decreto GDF nº 39.453, de 14 de novembro de 2018, e ao seu norma�vo
regulador (Portaria nº 514 de 16 de novembro de 2018) que disciplinam o previsto no inciso V, e no §1º, do
art. 15, da lei n° 8.666/1993, informo que, dentro das possibilidades, as ações necessárias ao balizamento
dos preços dos objetos a serem adquiridos foram adotadas, e que o valor total es�mado para a aquisição foi
definido em R$ 1.548.600,00 (um milhão, quinhentos e quarenta e oito mil e seiscentos reais), conforme
planilha de custos. (25816425)

 

Atenciosamente,
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DARLAM Vidigal Macario - Ten-Cel. QOBM/Comb.
Mat. 1400104

Chefe da SEPEC/DIMAT

 

Documento assinado eletronicamente por DARLAM VIDIGAL MACARIO, Ten-Cel. QOBM/Comb,
matr. 1400104, Chefe da Seção de Elaboração de Projetos Básicos e Pedidos de Compras, em
07/08/2019, às 23:25, 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= 25821120 código CRC= EDEE5B9B.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SAM, Bloco D, Lote E, - Bairro Asa Norte - CEP 70620-040 - DF

 

00053-00042934/2019-76 Doc. SEI/GDF 25821120
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MINHASMINHAS
COTAÇÕESCOTAÇÕES

(/COTACOES)

COTAÇÃOCOTAÇÃO
RÁPIDARÁPIDA

(/PRECOSPUBLICOS/PESQUISA)

MAPAMAPA
FORNECEDORESFORNECEDORES

(/MAPAESTRATEGICO)

COMPETITIVIDADECOMPETITIVIDADE
DECRETO 8.538/15DECRETO 8.538/15
(/MAPAESTRATEGICO/COMPROVANTECOMPETITIVIDADELC12306)

TERCEIRIZAÇÃOTERCEIRIZAÇÃO
(/TERCEIRIZACAO)

TERMO DETERMO DE
REFERÊNCIAREFERÊNCIA

(/TERMOREFERENCIA)

CONFIGURAÇÕESCONFIGURAÇÕES
(/CONFIGURACOES)

GESTÃO DOGESTÃO DO
CONTRATOCONTRATO
(/GESTAO)

CHAT ONLINECHAT ONLINE

SAIRSAIR
(/ACCOUNT/LOGOFF)

Olá Olá CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DFCORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF , seja bem-vindo., seja bem-vindo. SAIRSAIR (/ACCOUNT/LOGOFF)

BP BASICBP BASIC (/ACCOUNT/VERSAOBASIC)CONTATO CONTATO Atenção! Atenção! Sua senha expira em Sua senha expira em 102 dias102 dias . . Clique aquiClique aqui (/Account/RenovaFacil) e solicite os documentos para renovação da sua assinatura. e solicite os documentos para renovação da sua assinatura.

COTAÇÃO EM LOTECOTAÇÃO EM LOTE (/COTACOES/NOVA)COTAÇÃO DE PREÇOSCOTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO RÁPIDACOTAÇÃO RÁPIDA

INFORME UM TERMO DE BUSCA E CLIQUE EM PESQUISARINFORME UM TERMO DE BUSCA E CLIQUE EM PESQUISAR

CATMAT/CATSERCATMAT/CATSERcapacete voocapacete voo Último anoÚltimo ano

RegiõesRegiões EstadosEstados MarcaMarca

ModeloModelo CNPJCNPJ Apenas Propostas VencedorasApenas Propostas Vencedoras

N° PregãoN° Pregão Órgão (UASG)Órgão (UASG) OC do BECOC do BEC Cód. Produto do Catálogo BECCód. Produto do Catálogo BEC

Cód. Licitações ECód. Licitações E Cód BRCód BR ModalidadeModalidade QuantidadeQuantidade atéaté

  Todos, Todos,    Materiais Materiais ou ou    ServiçosServiços Participação Exclusiva ME/EPPParticipação Exclusiva ME/EPP Somente Itens SustentáveisSomente Itens Sustentáveis

Somente SRPSomente SRP

PESQUISARPESQUISARLIMPARLIMPAR

000 111
RESULTADORESULTADO

A pesquisa não retornou nenhum resultado.A pesquisa não retornou nenhum resultado.
Por favor altere os filtros de pesquisa e tente novamente.Por favor altere os filtros de pesquisa e tente novamente.

MAPA DAS LICITAÇÕESMAPA DAS LICITAÇÕES
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Detalhes

Produtos Médios

NCM
F

Descrição
F

Unidade
F

Q

Totais   73085899

00 _CAMISA CONCENTRACAO ATL. FEMININA.- 4201686- TOPPER
2018 MESCLA/ PRETO M

UN

00 - UND

00 - Lacre Com Cabo De Aco 30 Cm Numerado - 100 Pecas - Cor Azul UN

00 - Lacre De Seguranca Para Malote 16 Cm Numerado - 1000 Pecas -
Cor Amarelo

UN

00 -C.I PARTNER 4CC 1.8 95/... JG

00 Modulo Campainha Eletronica 2 Tons 90 230v Branco 3 Fios UN

R



Produtos Total

NCM F Descrição F Unidade F Q

Totais   73085899

00 _CAMISA CONCENTRACAO ATL. FEMININA.- 4201686- TOPPER
2018 MESCLA/ PRETO M

UN

00 - UND

00 - Lacre Com Cabo De Aco 30 Cm Numerado - 100 Pecas - Cor Azul UN

00 - Lacre De Seguranca Para Malote 16 Cm Numerado - 1000 Pecas -
Cor Amarelo

UN

00 -C.I PARTNER 4CC 1.8 95/... JG

00 -Modulo Campainha Eletronica 2 Tons 90-230v Branco 3 Fios UN

00 ,RESISTENCIA 1800W - CAFETEIRA,AJUSTES UN

R
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CAPACETE DE VOO

REGULAMENTAÇÃO INSTITUCIONAL EDITAIS LICITAÇÕES RESULTADOS

 Painel de Licitações
 Veja abaixo nosso nível de Operação:

  Em Andamento 377 
  Do Dia 0 
  Futuras 0 
  Suspensas   112 
  Com Recursos 5 
  Concluídas 12388 

 
O sistema e-Compras é somente compatível com 

 o navegador Internet Explorer (versões 6, 7, 8) e (9,
10 e 11 com modo de compatibilidade ativo). Não

nos responsabilizamos pelo não funcionamento
 total do sistema se o seu navegador diferir das

versões informadas.
  

     

 

Resultado da Busca
 No momento, não existem Registros cadastrados.
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10/06/2019 Sistema BEC/SP - Fornecedor, faça parte do Cadastro de Fornecedores do Estado de São Paulo
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Negociações eletrônicas em andamento

       Código do item: Descrição do item:

       CAPACETE DE VOO Pesquisar       

 
 
 

Itens em negociação
 
 
 
 

Não existem dados para esta consulta
 
 
 
 
 

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo - SP - CEP.01017-911 - PABX 0800 170 110

17:05:19
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Grupamento de Aviação Operacional

1° Esquadrão de Aviação Operacional

 

 

Ofício SEI-GDF Nº 18/2019 - CBMDF/GAVOP/1° ESAV Brasília-DF, 10 de junho de 2019.

A Empresa

Quartzo Engenharia de Defesa Industria  

Rua Dr. Feliciano Sodré, nº 19, Sala 2 Centro. São Pedro da Aldeia - RJ

CEP - 28941-154                                        Fone/Fax+55(22) 2627 6167

Sr. Carlos Cano

 

ASSUNTO: Envio de proposta para fornecimento de capacete de vôo.

Solicito a Vossa Senhoria proposta de orçamento para fornecimento de Equipamento de
Proteção Individual Capacete de vôo em conformidade com especificações descritas.

Deverão ser fornecidos nos tamanhos 52 a 63, de acordo com a necessidade da
Contratante na quantidade conforme quadro abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE

1

Capacete de voo

O capacete de vôo deverá atender ao menos uma das seguintes normas: norma  MIL-DTL-87174 A; norma EN966:2012; ou norma compa vel
ou superior; 

Suas viseiras conforme norma MIL-DTL-43511D, (com tratamento contra arranhões e contra embaçamento), ou norma compa vel ou
superior; 

Com a finalidade de aumentar a concorrência, poderá ser aceito pelo CBMDF, cer ficado ou relatório de testes executados no país de
origem ou  por órgão como o Federal Avia on Administra on (FAA) ou EASA (EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY), desde que acompanhado de
tradução juramentada, ou no Brasil pelo Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial - DCTA da Força Aérea Brasileira/IFI/DCTA, que legisla sobre
as exigências de cer ficação e homologação em território brasileiro, seguido de resultados que comprovem que atendam ou superem os parâmetros
estabelecidos em pelo menos uma das normas citadas. 

Composição:

O casco deverá estar moldado em material composto de fibra de aramida ou para-aramida, ou fibra de carbono e resina epóxi resistente à
chama, ou carbono grafite e nylon balístico.

Deverá ter o seu casco interno para absorção de energia, confeccionado em espuma de polies reno expandido, material não elás co,
deformável, ou material que seja de igual ou superior qualidade coberto com material antichama e não alérgico.

Com forração interna em material não alérgico, resistente à chama, de fácil remoção para limpeza e manutenção.

Deverá contar com espaçadores para os ajustes de cabeça reves dos em tecido não alérgico e de  material resistente à chama, sendo
fixados na parte interna do capacete, possibilitando assim o ajuste personalizado a cabeças entre 52 e 63 centímetros.

O casco dos capacetes deverão ser fornecidos em pintura na cor branca, com adesivo com o brasão do CBMDF, tudo recoberto com verniz ou
camada protetora para a pintura. O layout estará disponível para o licitante mediante consulta ao Grupamento de Aviação Operacional, no telefone +55
(61) 3901-8652.

Deverá ser livre de obstruções a altura dos olhos (preservando todo o campo de visão natural);

Deverá ter um sistema de retenção composto de cinta jugular fixada na estrutura do capacete em material resistente a chama, com
almofadas de apoio do queixo também em material resistente a chama ou couro macio, com ajuste e travamento através de fivelas de ação rápida e de uso
compatível por pessoas destras e sinistras, conforme norma EN 966;

Seu peso máximo não deverá ultrapassar os 1500 gr;

Controle de volume no casco;

Ter as viseiras cer ficação de acordo com as normas MIL-DTL- 43511 D, ou norma venha a atualiza-la ou  subs tui-la . Deverá ser fornecido
cer ficado de laboratório confirmando que o desempenho óp co das viseiras e requisitos de durabilidade e resistência à abrasão estejam de acordo com
as normas solicitadas. Deverá ser compa vel com uso simultâneo de óculos, composto por duas viseiras rota vas ou deslizantes, manufaturadas em
policarbonato de alta qualidade, com tratamento contra arranhões e contra embaçamento, com travas de início e fim de curso, e com possibilidade de
recolhimento de ambas as viseiras através de atuadores localizados na parte externa do capacete. As viseiras, externa e interna deverão ser fornecidas nas
cores, uma fumê, uma âmbar ou amarela respectivamente.

Deverá ter um sistema de comunicação compatível com o modelo atualmente em uso no GAVOP, na seguinte conformidade:

Fones: Possuidor de um sistema de proteção audi va, composto por duas conchas auriculares de material plás co com bordas de contato
estofadas, subs tuíveis e confortáveis ao uso, com fixação na parte interna, a qual permita o ajuste da compressão das respec vas conchas; Com 01 (um)
alto-falante instalado no interior de cada concha auricular. Impedância de 300 Ohms cada (150 ohms em paralelo), po Dinâmico e freqüência de resposta
200 -5.500 Hz; O capacete deverá contar com sistema eletrônico Atenuador Ativo de Ruído.

Microfones: Modelo M7A ou similar, de eletreto amplificado, com cancelamento de ruído e a vação por voz (voice ac vated). O suporte de
fixação do microfone com ajuste de distância deverá ser metade flexível e metade com trilho ou totalmente flexível, colocando o microfone em qualquer
posição pretendida.

O sistema deverá prever proteção eficiente contra interferência po RFI (Rádio Frequence Interference) e EMI (Electro-Magne cal
Interference).

O cabo de conexão deverá ter comprimento máximo de 70 cm quando retraído e mínimo de 160 cm quando totalmente distendido,
possibilitando aos tripulantes realizarem operações externas, sobre os esquis ou deitados sobre o piso da aeronave. O sistema de alimentação de energia
do equipamento deverá ser fixo na aeronave nos pontos u lizados pelos pilotos, e nos pontos da cabine traseira das aeronaves u lizadas pelo GAVOP,
demonstrando total eficácia e compa bilidade com o sistema atual. Deverá ser fornecido com saída plug U-174/U, permi ndo assim que o efe vo possa
u lizar o referido EPI em todas aeronaves de asas rota vas ( EC135T2 plug U-174/U e  AS350B2 plug engate rápido 10 pinos) do CBMDF. Contudo, o
sistema de atenuação não deverá interferir (ruídos anormais ou sistema inoperante), em nenhuma aeronave, ressaltando que a aeronave EC135T2 não
possui sistema de atenuação de ruído (ANR) interna. Já a aeronave AS350B2 possui  sistema  de  atenuação  e  alimentação  interna (ANR). Deverão ser
fornecidos 6 adaptadores para a conexão em aeronaves de asa fixa (padrão GA - General Avia on) e 15 adaptadores para asa rota va no modelo plug U-
174/U para plug engate rápido 10 pinos.

O capacete deverá ter sistema eletrônico de Redução A va de Ruídos, como adicional ao sistema passivo de ruído, no mínimo entre 11 e
20dB na faixa de frequência entre 125 Hz e 500 Hz, faixa normal de emissão de ruídos dos Helicópteros.

Deverá o capacete vir acompanhado de manual de instruções, contendo inclusive os diagramas eletrônicos, programa de manutenção e
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catálogo de peças e opcionais do equipamento.

Deve ser fornecido junto com cada capacete uma bolsa em tecido resistente, para acondicionamento e transporte do capacete, fechada por
zíper e dotada de um bolso interno para transporte de manual de operação e bolso externo para transporte de documentos de voo.

Devem ser fornecidos ainda 40 espumas para proteção do microfone fora as que já devem vir junto a cada capacete;

20 conjuntos de almofadas internas para ajuste de tamanho interno do capacete e 20 pares de almofadas auriculares.

Requisitos de desempenho:

Ter um sistema de absorção de choques (proteção de impactos) de acordo com o descrito no termo de referência ou EN 966:2012, ou
qualquer outra norma que vier a substituí-la ou atualizá-la.

Ter as viseiras desempenho óp co de acordo com a MIL-DTL-43511 D,ou norma que venha a subs tui-la. Deverá ser fornecido cer ficado de
laboratório confirmando que o desempenho óp co das viseiras e requisitos de durabilidade e resistência à abrasão estejam de acordo com as normas
solicitadas.

O sistema de comunicação deverá apresentar desempenho mínimo de inteligibilidade na conformidade das normas RTCA/DO-214 e TSO-
C58a ou pelo método STI (Speech Transmission Index, Steeneken, H.J.M. - 1992). A atenuação do som deverá apresentar uma taxa mínima de redução de
ruído de 23 dB a 1000Hz (NRR – Noise Redution Rate).

O sistema de retenção deverá atender aos requisitos de desempenho conforme a norma EN 966 ou norma que venha a subs tui-la,
garan ndo que o capacete não venha a se soltar do usuário em condições de impacto, conforme testes previstos nas respec va norma. O sistema deve
garantir a integridade de suas fivelas/passantes (ladder-locks) ao serem submetidas a cargas de até 170 kg (aproximadamente 1670 N).

Todos os materiais empregados na construção do capacete devem oferecer proteção contra o fogo e ter propriedades de auto ex nção das
chamas.

O capacete deve ser compa vel com operação com óculos de visão noturna com base de montagem, possibilitando a fixação dos óculos na
parte frontal e a caixa de alimentação na parte posterior. Com botão de ajuste ver cal e botão de pivoteamento que permita rar os óculos da linha de
visada e automa camente desligar o equipamento; Não será aceito protó po ou adaptação, devendo ser documentalmente comprovada a u lização
anterior dos capacetes com OVN, por Força Policial, Forças de Segurança Pública, ou Forças Armadas no Brasil ou exterior.

 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

A licitante previamente classificada em primeiro lugar, deverá encaminhar juntamente com sua proposta atualizada, os documentos técnicos
do produto ofertado(certificados, laudos ou relatórios de ensaio).

Os documentos apresentados em idioma estrangeiro deverão ser auten cados e  traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor
juramentado, conforme dispõe o art. 224 do Código Civil Brasileiro e arts. 156 e 157 do Código de Processo Civil Brasileiro. Excetuam-se apenas as
expressões estritamente técnicas que não possuam tradução compatível no vernáculo.

A documentação técnica será reconhecida pelo CBMDF apenas nos casos em que, explicitamente, fizer menção ao atendimento às normas
exigidas.

Não será aceita documentação técnica emitida por organismo certificador e laboratório de testes cuja acreditação estiver suspensa.

 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada deverá subs tuir, obrigatoriamente, sem ônus para a contratante, os
materiais entregues que venham a apresentar defeito de fabricação durante o período de garantia;

A Contratada deverá arcar com todas as despesas de impostos, de produção, de frete,
de acondicionamento, de transporte, e outros encargos para a entrega do objeto;

A Contratada deverá fornecer manual de instrução de uso, armazenamento e
acondicionamento em língua portuguesa (quando for o caso);

Comunicar à Contratante quaisquer irregularidades ocorridas ou observadas durante a
entrega do objeto;

A contratada deverá reparar qualquer dano causado ao CBMDF decorrente da entrega
do objeto.

A contratada deverá responder pelos danos causados por seus agentes.

A contratada deverá ser obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em
compa bilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

 

Atenciosamente,

 

 

Renato de FREITAS Mendes - Ten-Cel QOBM/Comb

Comandante do 1º Esquadrão de Aviação Operacional

 

Documento assinado eletronicamente por RENATO DE FREITAS MENDES, Ten-Cel. QOBM/Comb,
matr. 1414786, Comandante do 1º Equadrão de Aviação Operacional, em 13/06/2019, às
15:46, 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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 23644547 código CRC= 575BB35D.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SAM Lote D Módulo E - Hangar Soldade Alberto F Fonseca - Bairro Asa Norte - CEP 70620-040 - DF

3901-8652

00053-00042934/2019-76 Doc. SEI/GDF 23644547
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Grupamento de Aviação Operacional

1° Esquadrão de Aviação Operacional

 

 

Ofício SEI-GDF Nº 19/2019 - CBMDF/GAVOP/1° ESAV Brasília-DF, 10 de junho de 2019.

A Empresa

DTE DO BRASIL Defense Technology Equipment Inc. Representante da GENTEX no Brasil

Avenida das Américas 3333 sala 606 Barra da Tijuca Rio de Janeiro - RJ

CEP - 22631-003. -  Fone Cel: 55 21 98495-2406

Sr. Ten.Cel  Int Sup R1 Paulo Cabral

 

ASSUNTO: Envio de proposta para fornecimento de capacete de vôo.

Solicito a Vossa Senhoria proposta de orçamento para fornecimento de Equipamento de
Proteção Individual Capacete de vôo em conformidade com especificações descritas.

Deverão ser fornecidos nos tamanhos 52 a 63, de acordo com a necessidade da
Contratante na quantidade conforme quadro abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE

Capacete de voo

O capacete de vôo deverá atender ao menos uma das
seguintes normas: norma  MIL-DTL-87174 A; norma EN966:2012; ou norma
compatível ou superior; 

Suas viseiras conforme norma MIL-DTL-43511D, (com
tratamento contra arranhões e contra embaçamento), ou norma compa vel
ou superior; 

Com a finalidade de aumentar a concorrência, poderá
ser aceito pelo CBMDF, cer ficado ou relatório de testes executados no
país de origem ou  por órgão como o Federal Avia on Administra on (FAA)
ou EASA (EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY), desde que acompanhado
de tradução juramentada, ou no Brasil pelo Departamento de Ciência e
Tecnologia Aeroespacial - DCTA da Força Aérea Brasileira/IFI/DCTA, que
legisla sobre as exigências de cer ficação e homologação em território
brasileiro, seguido de resultados que comprovem que atendam ou superem
os parâmetros estabelecidos em pelo menos uma das normas citadas. 

Composição:

O casco deverá estar moldado em material composto de
fibra de aramida ou para-aramida, ou fibra de carbono e resina epóxi
resistente à chama, ou carbono grafite e nylon balístico.

Deverá ter o seu casco interno para absorção de energia,
confeccionado em espuma de polies reno expandido, material não
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elás co, deformável, ou material que seja de igual ou superior qualidade
coberto com material antichama e não alérgico.

Com forração interna em material não alérgico, resistente à
chama, de fácil remoção para limpeza e manutenção.

Deverá contar com espaçadores para os ajustes de cabeça
reves dos em tecido não alérgico e de  material resistente à chama, sendo
fixados na parte interna do capacete, possibilitando assim o ajuste
personalizado a cabeças entre 52 e 63 centímetros.

O casco dos capacetes deverão ser fornecidos em pintura na
cor branca, com adesivo com o brasão do CBMDF, tudo recoberto com
verniz ou camada protetora para a pintura. O layout estará disponível para
o licitante mediante consulta ao Grupamento de Aviação Operacional, no
telefone +55 (61) 3901-8652.

Deverá ser livre de obstruções a altura dos olhos
(preservando todo o campo de visão natural);

Deverá ter um sistema de retenção composto de cinta
jugular fixada na estrutura do capacete em material resistente a chama,
com almofadas de apoio do queixo também em material resistente a
chama ou couro macio, com ajuste e travamento através de fivelas de ação
rápida e de uso compa vel por pessoas destras e sinistras, conforme
norma EN 966;

Seu peso máximo não deverá ultrapassar os 1500 gr;

Controle de volume no casco;

Ter as viseiras cer ficação de acordo com as normas MIL-
DTL- 43511 D, ou norma venha a atualiza-la ou  subs tui-la . Deverá ser
fornecido cer ficado de laboratório confirmando que o desempenho óp co
das viseiras e requisitos de durabilidade e resistência à abrasão estejam
de acordo com as normas solicitadas. Deverá ser compa vel com uso
simultâneo de óculos, composto por duas viseiras rota vas ou deslizantes,
manufaturadas em policarbonato de alta qualidade, com tratamento contra
arranhões e contra embaçamento, com travas de início e fim de curso, e
com possibilidade de recolhimento de ambas as viseiras através de
atuadores localizados na parte externa do capacete. As viseiras, externa e
interna deverão ser fornecidas nas cores, uma fumê, uma âmbar ou
amarela respectivamente.

Deverá ter um sistema de comunicação compa vel com o
modelo atualmente em uso no GAVOP, na seguinte conformidade:

Fones: Possuidor de um sistema de proteção audi va,
composto por duas conchas auriculares de material plás co com bordas de
contato estofadas, subs tuíveis e confortáveis ao uso, com fixação na
parte interna, a qual permita o ajuste da compressão das respec vas
conchas; Com 01 (um) alto-falante instalado no interior de cada concha
auricular. Impedância de 300 Ohms cada (150 ohms em paralelo), po
Dinâmico e freqüência de resposta 200 -5.500 Hz; O capacete deverá
contar com sistema eletrônico Atenuador Ativo de Ruído.

Microfones: Modelo M7A ou similar, de eletreto amplificado,
com cancelamento de ruído e a vação por voz (voice ac vated). O suporte
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1

com cancelamento de ruído e a vação por voz (voice ac vated). O suporte
de fixação do microfone com ajuste de distância deverá ser metade flexível
e metade com trilho ou totalmente flexível, colocando o microfone em
qualquer posição pretendida.

O sistema deverá prever proteção eficiente contra
interferência po RFI (Rádio Frequence Interference) e EMI (Electro-
Magnetical Interference).

O cabo de conexão deverá ter comprimento máximo de 70
cm quando retraído e mínimo de 160 cm quando totalmente distendido,
possibilitando aos tripulantes realizarem operações externas, sobre os
esquis ou deitados sobre o piso da aeronave. O sistema de alimentação de
energia do equipamento deverá ser fixo na aeronave nos pontos u lizados
pelos pilotos, e nos pontos da cabine traseira das aeronaves u lizadas pelo
GAVOP, demonstrando total eficácia e compa bilidade com o sistema
atual. Deverá ser fornecido com saída plug U-174/U, permi ndo assim que
o efe vo possa u lizar o referido EPI em todas aeronaves de asas rota vas
( EC135T2 plug U-174/U e  AS350B2 plug engate rápido 10 pinos) do
CBMDF. Contudo, o sistema de atenuação não deverá interferir (ruídos
anormais ou sistema inoperante), em nenhuma aeronave, ressaltando que
a aeronave EC135T2 não possui sistema de atenuação de ruído (ANR)
interna. Já a aeronave AS350B2 possui  sistema  de  atenuação  e 
alimentação  interna (ANR). Deverão ser fornecidos 6 adaptadores para a
conexão em aeronaves de asa fixa (padrão GA - General Avia on) e 15
adaptadores para asa rota va no modelo plug U-174/U para plug engate
rápido 10 pinos.

O capacete deverá ter sistema eletrônico de Redução A va
de Ruídos, como adicional ao sistema passivo de ruído, no mínimo entre 11
e 20dB na faixa de frequência entre 125 Hz e 500 Hz, faixa normal de
emissão de ruídos dos Helicópteros.

Deverá o capacete vir acompanhado de manual de
instruções, contendo inclusive os diagramas eletrônicos, programa de
manutenção e catálogo de peças e opcionais do equipamento.

Deve ser fornecido junto com cada capacete uma bolsa em
tecido resistente, para acondicionamento e transporte do capacete,
fechada por zíper e dotada de um bolso interno para transporte de manual
de operação e bolso externo para transporte de documentos de voo.

Devem ser fornecidos ainda 40 espumas para proteção do
microfone fora as que já devem vir junto a cada capacete;

20 conjuntos de almofadas internas para ajuste de tamanho
interno do capacete e 20 pares de almofadas auriculares.

Requisitos de desempenho:

Ter um sistema de absorção de choques (proteção de
impactos) de acordo com o descrito no termo de referência ou EN
966:2012, ou qualquer outra norma que vier a substituí-la ou atualizá-la.

Ter as viseiras desempenho óp co de acordo com a MIL-
DTL-43511 D,ou norma que venha a subs tui-la. Deverá ser fornecido
cer ficado de laboratório confirmando que o desempenho óp co das
viseiras e requisitos de durabilidade e resistência à abrasão estejam de
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acordo com as normas solicitadas.

O sistema de comunicação deverá apresentar desempenho
mínimo de inteligibilidade na conformidade das normas RTCA/DO-214 e
TSO-C58a ou pelo método STI (Speech Transmission Index, Steeneken,
H.J.M. - 1992). A atenuação do som deverá apresentar uma taxa mínima de
redução de ruído de 23 dB a 1000Hz (NRR – Noise Redution Rate).

O sistema de retenção deverá atender aos requisitos de
desempenho conforme a norma EN 966 ou norma que venha a subs tui-la,
garan ndo que o capacete não venha a se soltar do usuário em condições
de impacto, conforme testes previstos nas respec va norma. O sistema
deve garan r a integridade de suas fivelas/passantes (ladder-locks) ao
serem submetidas a cargas de até 170 kg (aproximadamente 1670 N).

Todos os materiais empregados na construção do capacete
devem oferecer proteção contra o fogo e ter propriedades de auto ex nção
das chamas.

O capacete deve ser compa vel com operação com óculos
de visão noturna com base de montagem, possibilitando a fixação dos
óculos na parte frontal e a caixa de alimentação na parte posterior. Com
botão de ajuste ver cal e botão de pivoteamento que permita rar os
óculos da linha de visada e automa camente desligar o equipamento; Não
será aceito protó po ou adaptação, devendo ser documentalmente
comprovada a u lização anterior dos capacetes com OVN, por Força
Policial, Forças de Segurança Pública, ou Forças Armadas no Brasil ou
exterior.

 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

A licitante previamente classificada em primeiro lugar,
deverá encaminhar juntamente com sua proposta atualizada, os
documentos técnicos do produto ofertado(cer ficados, laudos ou relatórios
de ensaio).

Os documentos apresentados em idioma estrangeiro
deverão ser auten cados e  traduzidos para o idioma oficial do Brasil por
tradutor juramentado, conforme dispõe o art. 224 do Código Civil Brasileiro
e arts. 156 e 157 do Código de Processo Civil Brasileiro. Excetuam-se
apenas as expressões estritamente técnicas que não possuam tradução
compatível no vernáculo.

A documentação técnica será reconhecida pelo CBMDF
apenas nos casos em que, explicitamente, fizer menção ao atendimento às
normas exigidas.

Não será aceita documentação técnica emi da por
organismo cer ficador e laboratório de testes cuja acreditação es ver
suspensa.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada deverá subs tuir, obrigatoriamente, sem ônus para a contratante, os
materiais entregues que venham a apresentar defeito de fabricação durante o período de garantia;

A Contratada deverá arcar com todas as despesas de impostos, de produção, de frete,

Ofício 19 (23645434)         SEI 00053-00042934/2019-76 / pg. 6E-mail contendo solicitações de orçamentos (30201184)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 152



de acondicionamento, de transporte, e outros encargos para a entrega do objeto;

A Contratada deverá fornecer manual de instrução de uso, armazenamento e
acondicionamento em língua portuguesa (quando for o caso);

Comunicar à Contratante quaisquer irregularidades ocorridas ou observadas durante a
entrega do objeto;

A contratada deverá reparar qualquer dano causado ao CBMDF decorrente da entrega
do objeto.

A contratada deverá responder pelos danos causados por seus agentes.

A contratada deverá ser obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em
compa bilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

 

 

 

Atenciosamente,

 

Renato de FREITAS Mendes - Ten-Cel QOBM/Comb

Comandante do 1º Esquadrão de Aviação Operacional

Documento assinado eletronicamente por RENATO DE FREITAS MENDES, Ten-Cel. QOBM/Comb,
matr. 1414786, Comandante do 1º Equadrão de Aviação Operacional, em 13/06/2019, às
15:46, 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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 23645434 código CRC= F996654F.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SAM Lote D Módulo E - Hangar Soldade Alberto F Fonseca - Bairro Asa Norte - CEP 70620-040 - DF

3901-8652

00053-00042934/2019-76 Doc. SEI/GDF 23645434
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Grupamento de Aviação Operacional

1° Esquadrão de Aviação Operacional

 

 

Ofício SEI-GDF Nº 20/2019 - CBMDF/GAVOP/1° ESAV Brasília-DF, 11 de junho de 2019.

A Empresa

RWK LTDA Comércio e Representações LTDA

Avenida Beira Mar 216 Grupo 1.104 Centro Rio de Janeiro RJ.

CEP - 20.021-060                            Fone Cel: 21 99986-6043

Sr. Rodrigo Gomes

 

ASSUNTO: Envio de proposta para fornecimento de capacete de vôo.

Solicito a Vossa Senhoria proposta de orçamento para fornecimento de Equipamento de
Proteção Individual Capacete de vôo em conformidade com especificações descritas.

Deverão ser fornecidos nos tamanhos 52 a 63, de acordo com a necessidade da
Contratante na quantidade conforme quadro abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE

Capacete de voo

O capacete de vôo deverá atender ao menos uma das
seguintes normas: norma  MIL-DTL-87174 A; norma EN966:2012; ou norma
compatível ou superior; 

Suas viseiras conforme norma MIL-DTL-43511D, (com
tratamento contra arranhões e contra embaçamento), ou norma compa vel
ou superior; 

Com a finalidade de aumentar a concorrência, poderá
ser aceito pelo CBMDF, cer ficado ou relatório de testes executados no
país de origem ou  por órgão como o Federal Avia on Administra on (FAA)
ou EASA (EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY), desde que acompanhado
de tradução juramentada, ou no Brasil pelo Departamento de Ciência e
Tecnologia Aeroespacial - DCTA da Força Aérea Brasileira/IFI/DCTA, que
legisla sobre as exigências de cer ficação e homologação em território
brasileiro, seguido de resultados que comprovem que atendam ou superem
os parâmetros estabelecidos em pelo menos uma das normas citadas. 

Composição:

O casco deverá estar moldado em material composto de
fibra de aramida ou para-aramida, ou fibra de carbono e resina epóxi
resistente à chama, ou carbono grafite e nylon balístico.

Deverá ter o seu casco interno para absorção de energia,
confeccionado em espuma de polies reno expandido, material não
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elás co, deformável, ou material que seja de igual ou superior qualidade
coberto com material antichama e não alérgico.

Com forração interna em material não alérgico, resistente à
chama, de fácil remoção para limpeza e manutenção.

Deverá contar com espaçadores para os ajustes de cabeça
reves dos em tecido não alérgico e de  material resistente à chama, sendo
fixados na parte interna do capacete, possibilitando assim o ajuste
personalizado a cabeças entre 52 e 63 centímetros.

O casco dos capacetes deverão ser fornecidos em pintura na
cor branca, com adesivo com o brasão do CBMDF, tudo recoberto com
verniz ou camada protetora para a pintura. O layout estará disponível para
o licitante mediante consulta ao Grupamento de Aviação Operacional, no
telefone +55 (61) 3901-8652.

Deverá ser livre de obstruções a altura dos olhos
(preservando todo o campo de visão natural);

Deverá ter um sistema de retenção composto de cinta
jugular fixada na estrutura do capacete em material resistente a chama,
com almofadas de apoio do queixo também em material resistente a
chama ou couro macio, com ajuste e travamento através de fivelas de ação
rápida e de uso compa vel por pessoas destras e sinistras, conforme
norma EN 966;

Seu peso máximo não deverá ultrapassar os 1500 gr;

Controle de volume no casco;

Ter as viseiras cer ficação de acordo com as normas MIL-
DTL- 43511 D, ou norma venha a atualiza-la ou  subs tui-la . Deverá ser
fornecido cer ficado de laboratório confirmando que o desempenho óp co
das viseiras e requisitos de durabilidade e resistência à abrasão estejam
de acordo com as normas solicitadas. Deverá ser compa vel com uso
simultâneo de óculos, composto por duas viseiras rota vas ou deslizantes,
manufaturadas em policarbonato de alta qualidade, com tratamento contra
arranhões e contra embaçamento, com travas de início e fim de curso, e
com possibilidade de recolhimento de ambas as viseiras através de
atuadores localizados na parte externa do capacete. As viseiras, externa e
interna deverão ser fornecidas nas cores, uma fumê, uma âmbar ou
amarela respectivamente.

Deverá ter um sistema de comunicação compa vel com o
modelo atualmente em uso no GAVOP, na seguinte conformidade:

Fones: Possuidor de um sistema de proteção audi va,
composto por duas conchas auriculares de material plás co com bordas de
contato estofadas, subs tuíveis e confortáveis ao uso, com fixação na
parte interna, a qual permita o ajuste da compressão das respec vas
conchas; Com 01 (um) alto-falante instalado no interior de cada concha
auricular. Impedância de 300 Ohms cada (150 ohms em paralelo), po
Dinâmico e freqüência de resposta 200 -5.500 Hz; O capacete deverá
contar com sistema eletrônico Atenuador Ativo de Ruído.

Microfones: Modelo M7A ou similar, de eletreto amplificado,
com cancelamento de ruído e a vação por voz (voice ac vated). O suporte
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1

com cancelamento de ruído e a vação por voz (voice ac vated). O suporte
de fixação do microfone com ajuste de distância deverá ser metade flexível
e metade com trilho ou totalmente flexível, colocando o microfone em
qualquer posição pretendida.

O sistema deverá prever proteção eficiente contra
interferência po RFI (Rádio Frequence Interference) e EMI (Electro-
Magnetical Interference).

O cabo de conexão deverá ter comprimento máximo de 70
cm quando retraído e mínimo de 160 cm quando totalmente distendido,
possibilitando aos tripulantes realizarem operações externas, sobre os
esquis ou deitados sobre o piso da aeronave. O sistema de alimentação de
energia do equipamento deverá ser fixo na aeronave nos pontos u lizados
pelos pilotos, e nos pontos da cabine traseira das aeronaves u lizadas pelo
GAVOP, demonstrando total eficácia e compa bilidade com o sistema
atual. Deverá ser fornecido com saída plug U-174/U, permi ndo assim que
o efe vo possa u lizar o referido EPI em todas aeronaves de asas rota vas
( EC135T2 plug U-174/U e  AS350B2 plug engate rápido 10 pinos) do
CBMDF. Contudo, o sistema de atenuação não deverá interferir (ruídos
anormais ou sistema inoperante), em nenhuma aeronave, ressaltando que
a aeronave EC135T2 não possui sistema de atenuação de ruído (ANR)
interna. Já a aeronave AS350B2 possui  sistema  de  atenuação  e 
alimentação  interna (ANR). Deverão ser fornecidos 6 adaptadores para a
conexão em aeronaves de asa fixa (padrão GA - General Avia on) e 15
adaptadores para asa rota va no modelo plug U-174/U para plug engate
rápido 10 pinos.

O capacete deverá ter sistema eletrônico de Redução A va
de Ruídos, como adicional ao sistema passivo de ruído, no mínimo entre 11
e 20dB na faixa de frequência entre 125 Hz e 500 Hz, faixa normal de
emissão de ruídos dos Helicópteros.

Deverá o capacete vir acompanhado de manual de
instruções, contendo inclusive os diagramas eletrônicos, programa de
manutenção e catálogo de peças e opcionais do equipamento.

Deve ser fornecido junto com cada capacete uma bolsa em
tecido resistente, para acondicionamento e transporte do capacete,
fechada por zíper e dotada de um bolso interno para transporte de manual
de operação e bolso externo para transporte de documentos de voo.

Devem ser fornecidos ainda 40 espumas para proteção do
microfone fora as que já devem vir junto a cada capacete;

20 conjuntos de almofadas internas para ajuste de tamanho
interno do capacete e 20 pares de almofadas auriculares.

Requisitos de desempenho:

Ter um sistema de absorção de choques (proteção de
impactos) de acordo com o descrito no termo de referência ou EN
966:2012, ou qualquer outra norma que vier a substituí-la ou atualizá-la.

Ter as viseiras desempenho óp co de acordo com a MIL-
DTL-43511 D,ou norma que venha a subs tui-la. Deverá ser fornecido
cer ficado de laboratório confirmando que o desempenho óp co das
viseiras e requisitos de durabilidade e resistência à abrasão estejam de
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acordo com as normas solicitadas.

O sistema de comunicação deverá apresentar desempenho
mínimo de inteligibilidade na conformidade das normas RTCA/DO-214 e
TSO-C58a ou pelo método STI (Speech Transmission Index, Steeneken,
H.J.M. - 1992). A atenuação do som deverá apresentar uma taxa mínima de
redução de ruído de 23 dB a 1000Hz (NRR – Noise Redution Rate).

O sistema de retenção deverá atender aos requisitos de
desempenho conforme a norma EN 966 ou norma que venha a subs tui-la,
garan ndo que o capacete não venha a se soltar do usuário em condições
de impacto, conforme testes previstos nas respec va norma. O sistema
deve garan r a integridade de suas fivelas/passantes (ladder-locks) ao
serem submetidas a cargas de até 170 kg (aproximadamente 1670 N).

Todos os materiais empregados na construção do capacete
devem oferecer proteção contra o fogo e ter propriedades de auto ex nção
das chamas.

O capacete deve ser compa vel com operação com óculos
de visão noturna com base de montagem, possibilitando a fixação dos
óculos na parte frontal e a caixa de alimentação na parte posterior. Com
botão de ajuste ver cal e botão de pivoteamento que permita rar os
óculos da linha de visada e automa camente desligar o equipamento; Não
será aceito protó po ou adaptação, devendo ser documentalmente
comprovada a u lização anterior dos capacetes com OVN, por Força
Policial, Forças de Segurança Pública, ou Forças Armadas no Brasil ou
exterior.

 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

A licitante previamente classificada em primeiro lugar,
deverá encaminhar juntamente com sua proposta atualizada, os
documentos técnicos do produto ofertado(cer ficados, laudos ou relatórios
de ensaio).

Os documentos apresentados em idioma estrangeiro
deverão ser auten cados e  traduzidos para o idioma oficial do Brasil por
tradutor juramentado, conforme dispõe o art. 224 do Código Civil Brasileiro
e arts. 156 e 157 do Código de Processo Civil Brasileiro. Excetuam-se
apenas as expressões estritamente técnicas que não possuam tradução
compatível no vernáculo.

A documentação técnica será reconhecida pelo CBMDF
apenas nos casos em que, explicitamente, fizer menção ao atendimento às
normas exigidas.

Não será aceita documentação técnica emi da por
organismo cer ficador e laboratório de testes cuja acreditação es ver
suspensa.

 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada deverá subs tuir, obrigatoriamente, sem ônus para a contratante, os
materiais entregues que venham a apresentar defeito de fabricação durante o período de garantia;

Ofício 20 (23692111)         SEI 00053-00042934/2019-76 / pg. 11E-mail contendo solicitações de orçamentos (30201184)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 157



A Contratada deverá arcar com todas as despesas de impostos, de produção, de frete,
de acondicionamento, de transporte, e outros encargos para a entrega do objeto;

A Contratada deverá fornecer manual de instrução de uso, armazenamento e
acondicionamento em língua portuguesa (quando for o caso);

Comunicar à Contratante quaisquer irregularidades ocorridas ou observadas durante a
entrega do objeto;

A contratada deverá reparar qualquer dano causado ao CBMDF decorrente da entrega
do objeto.

A contratada deverá responder pelos danos causados por seus agentes.

A contratada deverá ser obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em
compa bilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

 

 

Atenciosamente,

 

 

Renato de FREITAS Mendes - Ten-Cel QOBM/Comb

Comandante do 1º Esquadrão de Aviação Operacional

Documento assinado eletronicamente por RENATO DE FREITAS MENDES, Ten-Cel. QOBM/Comb,
matr. 1414786, Comandante do 1º Equadrão de Aviação Operacional, em 13/06/2019, às
15:47, 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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 23692111 código CRC= 6B1501D7.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SAM Lote D Módulo E - Hangar Soldade Alberto F Fonseca - Bairro Asa Norte - CEP 70620-040 - DF

3901-8652

00053-00042934/2019-76 Doc. SEI/GDF 23692111
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Grupamento de Aviação Operacional

1° Esquadrão de Aviação Operacional

 

 

Ofício SEI-GDF Nº 21/2019 - CBMDF/GAVOP/1° ESAV Brasília-DF, 11 de junho de 2019.

A Empresa

TECNOAGRO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA

Avenida Francisco Sá 787 loja 508 Bairro Prado Belo Horizonte MG.

CEP - 30.411-174                         Fone Cel:31 3371-4506

Sr.Lucas Pulit

 

ASSUNTO: Envio de proposta para fornecimento de capacete de vôo.

Solicito a Vossa Senhoria proposta de orçamento para fornecimento de Equipamento de
Proteção Individual Capacete de vôo em conformidade com especificações descritas.

Deverão ser fornecidos nos tamanhos 52 a 63, de acordo com a necessidade da
Contratante na quantidade conforme quadro abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE

Capacete de voo

O capacete de vôo deverá
atender ao menos uma das seguintes
normas: norma  MIL-DTL-87174 A; norma
EN966:2012; ou norma compa vel ou
superior; 

Suas viseiras conforme norma
MIL-DTL-43511D, (com tratamento contra
arranhões e contra embaçamento), ou norma
compatível ou superior; 

Com a finalidade de aumentar a
concorrência, poderá ser aceito pelo
CBMDF, cer ficado ou relatório de testes
executados no país de origem ou  por
órgão como o Federal Avia on Administra on
(FAA) ou EASA (EUROPEAN AVIATION SAFETY
AGENCY), desde que acompanhado de
tradução juramentada, ou no Brasil pelo
Departamento de Ciência e
Tecnologia Aeroespacial - DCTA da Força
Aérea Brasileira/IFI/DCTA, que legisla sobre
as exigências de cer ficação e
homologação em território brasileiro, seguido
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de resultados que comprovem que atendam ou
superem os parâmetros estabelecidos em pelo
menos uma das normas citadas. 

Composição:

O casco deverá estar moldado
em material composto de fibra de aramida ou
para-aramida, ou fibra de carbono e resina
epóxi resistente à chama, ou carbono grafite e
nylon balístico.

Deverá ter o seu casco interno
para absorção de energia, confeccionado em
espuma de polies reno expandido, material
não elás co, deformável, ou material que seja
de igual ou superior qualidade coberto com
material antichama e não alérgico.

Com forração interna em
material não alérgico, resistente à chama, de
fácil remoção para limpeza e manutenção.

Deverá contar com espaçadores
para os ajustes de cabeça reves dos em
tecido não alérgico e de  material resistente à
chama, sendo fixados na parte interna do
capacete, possibilitando assim o ajuste
personalizado a cabeças entre 52 e 63
centímetros.

O casco dos capacetes deverão
ser fornecidos em pintura na cor branca, com
adesivo com o brasão do CBMDF, tudo
recoberto com verniz ou camada protetora
para a pintura. O layout estará disponível para
o licitante mediante consulta ao Grupamento
de Aviação Operacional, no telefone +55 (61)
3901-8652.

Deverá ser livre de obstruções a
altura dos olhos (preservando todo o campo
de visão natural);

Deverá ter um sistema de
retenção composto de cinta jugular fixada na
estrutura do capacete em material resistente
a chama, com almofadas de apoio do queixo
também em material resistente a chama ou
couro macio, com ajuste e travamento através
de fivelas de ação rápida e de uso compa vel
por pessoas destras e sinistras, conforme
norma EN 966;

Seu peso máximo não deverá
ultrapassar os 1500 gr;
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Controle de volume no casco;

Ter as viseiras cer ficação de
acordo com as normas MIL-DTL- 43511 D, ou
norma venha a atualiza-la ou  subs tui-la .
Deverá ser fornecido cer ficado de laboratório
confirmando que o desempenho óp co das
viseiras e requisitos de durabilidade e
resistência à abrasão estejam de acordo com
as normas solicitadas. Deverá ser compa vel
com uso simultâneo de óculos, composto por
duas viseiras rota vas ou deslizantes,
manufaturadas em policarbonato de alta
qualidade, com tratamento contra arranhões e
contra embaçamento, com travas de início e
fim de curso, e com possibilidade de
recolhimento de ambas as viseiras através de
atuadores localizados na parte externa do
capacete. As viseiras, externa e interna
deverão ser fornecidas nas cores, uma fumê,
uma âmbar ou amarela respectivamente.

Deverá ter um sistema de
comunicação compa vel com o modelo
atualmente em uso no GAVOP, na seguinte
conformidade:

Fones: Possuidor de um sistema
de proteção audi va, composto por duas
conchas auriculares de material plás co com
bordas de contato estofadas, subs tuíveis e
confortáveis ao uso, com fixação na parte
interna, a qual permita o ajuste da
compressão das respec vas conchas; Com 01
(um) alto-falante instalado no interior de cada
concha auricular. Impedância de 300 Ohms
cada (150 ohms em paralelo), po Dinâmico e
freqüência de resposta 200 -5.500 Hz; O
capacete deverá contar com sistema
eletrônico Atenuador Ativo de Ruído.

Microfones: Modelo M7A ou
similar, de eletreto amplificado, com
cancelamento de ruído e a vação por voz
(voice ac vated). O suporte de fixação do
microfone com ajuste de distância deverá ser
metade flexível e metade com trilho ou
totalmente flexível, colocando o microfone em
qualquer posição pretendida.

O sistema deverá prever
proteção eficiente contra interferência po RFI
(Rádio Frequence Interference) e EMI (Electro-
Magnetical Interference).
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O cabo de conexão deverá ter
comprimento máximo de 70 cm quando
retraído e mínimo de 160 cm quando
totalmente distendido, possibilitando aos
tripulantes realizarem operações externas,
sobre os esquis ou deitados sobre o piso da
aeronave. O sistema de alimentação de
energia do equipamento deverá ser fixo na
aeronave nos pontos utilizados pelos pilotos, e
nos pontos da cabine traseira das aeronaves
u lizadas pelo GAVOP, demonstrando total
eficácia e compa bilidade com o sistema
atual. Deverá ser fornecido com saída plug U-
174/U, permi ndo assim que o efe vo possa
u lizar o referido EPI em todas aeronaves de
asas rota vas ( EC135T2 plug U-174/U e 
AS350B2 plug engate rápido 10 pinos) do
CBMDF. Contudo, o sistema de atenuação não
deverá interferir (ruídos anormais ou sistema
inoperante), em nenhuma aeronave,
ressaltando que a aeronave EC135T2 não
possui sistema de atenuação de ruído (ANR)
interna. Já a aeronave AS350B2 possui 
sistema  de  atenuação  e  alimentação 
interna (ANR). Deverão ser fornecidos 6
adaptadores para a conexão em aeronaves de
asa fixa (padrão GA - General Avia on) e 15
adaptadores para asa rota va no modelo plug
U-174/U para plug engate rápido 10 pinos.

O capacete deverá ter sistema
eletrônico de Redução A va de Ruídos, como
adicional ao sistema passivo de ruído, no
mínimo entre 11 e 20dB na faixa de frequência
entre 125 Hz e 500 Hz, faixa normal de
emissão de ruídos dos Helicópteros.

Deverá o capacete vir
acompanhado de manual de instruções,
contendo inclusive os diagramas eletrônicos,
programa de manutenção e catálogo de peças
e opcionais do equipamento.

Deve ser fornecido junto com
cada capacete uma bolsa em tecido
resistente, para acondicionamento e
transporte do capacete, fechada por zíper e
dotada de um bolso interno para transporte de
manual de operação e bolso externo para
transporte de documentos de voo.

Devem ser fornecidos ainda 40
espumas para proteção do microfone fora as
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que já devem vir junto a cada capacete;

20 conjuntos de almofadas
internas para ajuste de tamanho interno do
capacete e 20 pares de almofadas auriculares.

Requisitos de desempenho:

Ter um sistema de absorção de
choques (proteção de impactos) de acordo
com o descrito no termo de referência ou EN
966:2012, ou qualquer outra norma que vier a
substituí-la ou atualizá-la.

Ter as viseiras desempenho
óp co de acordo com a MIL-DTL-43511 D,ou
norma que venha a subs tui-la. Deverá ser
fornecido cer ficado de laboratório
confirmando que o desempenho óp co das
viseiras e requisitos de durabilidade e
resistência à abrasão estejam de acordo com
as normas solicitadas.

O sistema de comunicação
deverá apresentar desempenho mínimo de
inteligibilidade na conformidade das normas
RTCA/DO-214 e TSO-C58a ou pelo método STI
(Speech Transmission Index, Steeneken, H.J.M.
- 1992). A atenuação do som deverá
apresentar uma taxa mínima de redução de
ruído de 23 dB a 1000Hz (NRR – Noise
Redution Rate).

O sistema de retenção deverá
atender aos requisitos de desempenho
conforme a norma EN 966 ou norma que venha
a subs tui-la, garan ndo que o capacete não
venha a se soltar do usuário em condições de
impacto, conforme testes previstos nas
respec va norma. O sistema deve garan r a
integridade de suas fivelas/passantes (ladder-
locks) ao serem subme das a cargas de até
170 kg (aproximadamente 1670 N).

Todos os materiais empregados
na construção do capacete devem oferecer
proteção contra o fogo e ter propriedades de
auto extinção das chamas.

O capacete deve ser compa vel
com operação com óculos de visão noturna
com base de montagem, possibilitando a
fixação dos óculos na parte frontal e a caixa
de alimentação na parte posterior. Com botão
de ajuste ver cal e botão de pivoteamento
que permita rar os óculos da linha de visada
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e automa camente desligar o equipamento;
Não será aceito protó po ou adaptação,
devendo ser documentalmente comprovada a
u lização anterior dos capacetes com OVN,
por Força Policial, Forças de Segurança
Pública, ou Forças Armadas no Brasil ou
exterior.

 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

A licitante previamente
classificada em primeiro lugar, deverá
encaminhar juntamente com sua proposta
atualizada, os documentos técnicos do
produto ofertado(cer ficados, laudos ou
relatórios de ensaio).

Os documentos apresentados
em idioma estrangeiro deverão ser
auten cados e  traduzidos para o idioma
oficial do Brasil por tradutor juramentado,
conforme dispõe o art. 224 do Código Civil
Brasileiro e arts. 156 e 157 do Código de
Processo Civil Brasileiro. Excetuam-se apenas
as expressões estritamente técnicas que não
possuam tradução compatível no vernáculo.

A documentação técnica será
reconhecida pelo CBMDF apenas nos casos
em que, explicitamente, fizer menção ao
atendimento às normas exigidas.

Não será aceita documentação
técnica emi da por organismo cer ficador e
laboratório de testes cuja acreditação es ver
suspensa.

 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada deverá subs tuir, obrigatoriamente, sem ônus para a contratante, os
materiais entregues que venham a apresentar defeito de fabricação durante o período de garantia;

A Contratada deverá arcar com todas as despesas de impostos, de produção, de frete,
de acondicionamento, de transporte, e outros encargos para a entrega do objeto;

A Contratada deverá fornecer manual de instrução de uso, armazenamento e
acondicionamento em língua portuguesa (quando for o caso);

Comunicar à Contratante quaisquer irregularidades ocorridas ou observadas durante a
entrega do objeto;

A contratada deverá reparar qualquer dano causado ao CBMDF decorrente da entrega
do objeto.

A contratada deverá responder pelos danos causados por seus agentes.

A contratada deverá ser obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em
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compa bilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

Atenciosamente,

 

 

Renato de FREITAS Mendes - Ten-Cel QOBM/Comb

Comandante do 1º Esquadrão de Aviação Operacional

Documento assinado eletronicamente por RENATO DE FREITAS MENDES, Ten-Cel. QOBM/Comb,
matr. 1414786, Comandante do 1º Equadrão de Aviação Operacional, em 13/06/2019, às
15:47, 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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 23697790 código CRC= A97907C8.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SAM Lote D Módulo E - Hangar Soldade Alberto F Fonseca - Bairro Asa Norte - CEP 70620-040 - DF

3901-8652

00053-00042934/2019-76 Doc. SEI/GDF 23697790
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Grupamento de Aviação Operacional

1° Esquadrão de Aviação Operacional

 

 

Ofício SEI-GDF Nº 22/2019 - CBMDF/GAVOP/1° ESAV Brasília-DF, 11 de junho de 2019.

A Empresa

A EMPRESA: SOSSUL

AV . Comendador Franco, 2267 Guabirotuba Curitiba PR

Cep: 81520-000                           Fone: (41) 3071-9000

Ao:.Sr.  Carlos Walski

 

ASSUNTO: Envio de proposta para fornecimento de capacete de vôo.

Solicito a Vossa Senhoria proposta de orçamento para fornecimento de Equipamento de
Proteção Individual Capacete de vôo em conformidade com especificações descritas.

Deverão ser fornecidos nos tamanhos 52 a 63, de acordo com a necessidade da
Contratante na quantidade conforme quadro abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE

Capacete de voo

O capacete de vôo deverá atender ao menos uma das
seguintes normas: norma  MIL-DTL-87174 A; norma EN966:2012; ou norma
compatível ou superior; 

Suas viseiras conforme norma MIL-DTL-43511D, (com
tratamento contra arranhões e contra embaçamento), ou norma compa vel
ou superior; 

Com a finalidade de aumentar a concorrência, poderá
ser aceito pelo CBMDF, cer ficado ou relatório de testes executados no
país de origem ou  por órgão como o Federal Avia on Administra on (FAA)
ou EASA (EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY), desde que acompanhado
de tradução juramentada, ou no Brasil pelo Departamento de Ciência e
Tecnologia Aeroespacial - DCTA da Força Aérea Brasileira/IFI/DCTA, que
legisla sobre as exigências de cer ficação e homologação em território
brasileiro, seguido de resultados que comprovem que atendam ou superem
os parâmetros estabelecidos em pelo menos uma das normas citadas. 

Composição:

O casco deverá estar moldado em material composto de
fibra de aramida ou para-aramida, ou fibra de carbono e resina epóxi
resistente à chama, ou carbono grafite e nylon balístico.

Deverá ter o seu casco interno para absorção de energia,
confeccionado em espuma de polies reno expandido, material não
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elás co, deformável, ou material que seja de igual ou superior qualidade
coberto com material antichama e não alérgico.

Com forração interna em material não alérgico, resistente à
chama, de fácil remoção para limpeza e manutenção.

Deverá contar com espaçadores para os ajustes de cabeça
reves dos em tecido não alérgico e de  material resistente à chama, sendo
fixados na parte interna do capacete, possibilitando assim o ajuste
personalizado a cabeças entre 52 e 63 centímetros.

O casco dos capacetes deverão ser fornecidos em pintura na
cor branca, com adesivo com o brasão do CBMDF, tudo recoberto com
verniz ou camada protetora para a pintura. O layout estará disponível para
o licitante mediante consulta ao Grupamento de Aviação Operacional, no
telefone +55 (61) 3901-8652.

Deverá ser livre de obstruções a altura dos olhos
(preservando todo o campo de visão natural);

Deverá ter um sistema de retenção composto de cinta
jugular fixada na estrutura do capacete em material resistente a chama,
com almofadas de apoio do queixo também em material resistente a
chama ou couro macio, com ajuste e travamento através de fivelas de ação
rápida e de uso compa vel por pessoas destras e sinistras, conforme
norma EN 966;

Seu peso máximo não deverá ultrapassar os 1500 gr;

Controle de volume no casco;

Ter as viseiras cer ficação de acordo com as normas MIL-
DTL- 43511 D, ou norma venha a atualiza-la ou  subs tui-la . Deverá ser
fornecido cer ficado de laboratório confirmando que o desempenho óp co
das viseiras e requisitos de durabilidade e resistência à abrasão estejam
de acordo com as normas solicitadas. Deverá ser compa vel com uso
simultâneo de óculos, composto por duas viseiras rota vas ou deslizantes,
manufaturadas em policarbonato de alta qualidade, com tratamento contra
arranhões e contra embaçamento, com travas de início e fim de curso, e
com possibilidade de recolhimento de ambas as viseiras através de
atuadores localizados na parte externa do capacete. As viseiras, externa e
interna deverão ser fornecidas nas cores, uma fumê, uma âmbar ou
amarela respectivamente.

Deverá ter um sistema de comunicação compa vel com o
modelo atualmente em uso no GAVOP, na seguinte conformidade:

Fones: Possuidor de um sistema de proteção audi va,
composto por duas conchas auriculares de material plás co com bordas de
contato estofadas, subs tuíveis e confortáveis ao uso, com fixação na
parte interna, a qual permita o ajuste da compressão das respec vas
conchas; Com 01 (um) alto-falante instalado no interior de cada concha
auricular. Impedância de 300 Ohms cada (150 ohms em paralelo), po
Dinâmico e freqüência de resposta 200 -5.500 Hz; O capacete deverá
contar com sistema eletrônico Atenuador Ativo de Ruído.

Microfones: Modelo M7A ou similar, de eletreto amplificado,
com cancelamento de ruído e a vação por voz (voice ac vated). O suporte
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com cancelamento de ruído e a vação por voz (voice ac vated). O suporte
de fixação do microfone com ajuste de distância deverá ser metade flexível
e metade com trilho ou totalmente flexível, colocando o microfone em
qualquer posição pretendida.

O sistema deverá prever proteção eficiente contra
interferência po RFI (Rádio Frequence Interference) e EMI (Electro-
Magnetical Interference).

O cabo de conexão deverá ter comprimento máximo de 70
cm quando retraído e mínimo de 160 cm quando totalmente distendido,
possibilitando aos tripulantes realizarem operações externas, sobre os
esquis ou deitados sobre o piso da aeronave. O sistema de alimentação de
energia do equipamento deverá ser fixo na aeronave nos pontos u lizados
pelos pilotos, e nos pontos da cabine traseira das aeronaves u lizadas pelo
GAVOP, demonstrando total eficácia e compa bilidade com o sistema
atual. Deverá ser fornecido com saída plug U-174/U, permi ndo assim que
o efe vo possa u lizar o referido EPI em todas aeronaves de asas rota vas
( EC135T2 plug U-174/U e  AS350B2 plug engate rápido 10 pinos) do
CBMDF. Contudo, o sistema de atenuação não deverá interferir (ruídos
anormais ou sistema inoperante), em nenhuma aeronave, ressaltando que
a aeronave EC135T2 não possui sistema de atenuação de ruído (ANR)
interna. Já a aeronave AS350B2 possui  sistema  de  atenuação  e 
alimentação  interna (ANR). Deverão ser fornecidos 6 adaptadores para a
conexão em aeronaves de asa fixa (padrão GA - General Avia on) e 15
adaptadores para asa rota va no modelo plug U-174/U para plug engate
rápido 10 pinos.

O capacete deverá ter sistema eletrônico de Redução A va
de Ruídos, como adicional ao sistema passivo de ruído, no mínimo entre 11
e 20dB na faixa de frequência entre 125 Hz e 500 Hz, faixa normal de
emissão de ruídos dos Helicópteros.

Deverá o capacete vir acompanhado de manual de
instruções, contendo inclusive os diagramas eletrônicos, programa de
manutenção e catálogo de peças e opcionais do equipamento.

Deve ser fornecido junto com cada capacete uma bolsa em
tecido resistente, para acondicionamento e transporte do capacete,
fechada por zíper e dotada de um bolso interno para transporte de manual
de operação e bolso externo para transporte de documentos de voo.

Devem ser fornecidos ainda 40 espumas para proteção do
microfone fora as que já devem vir junto a cada capacete;

20 conjuntos de almofadas internas para ajuste de tamanho
interno do capacete e 20 pares de almofadas auriculares.

Requisitos de desempenho:

Ter um sistema de absorção de choques (proteção de
impactos) de acordo com o descrito no termo de referência ou EN
966:2012, ou qualquer outra norma que vier a substituí-la ou atualizá-la.

Ter as viseiras desempenho óp co de acordo com a MIL-
DTL-43511 D,ou norma que venha a subs tui-la. Deverá ser fornecido
cer ficado de laboratório confirmando que o desempenho óp co das
viseiras e requisitos de durabilidade e resistência à abrasão estejam de
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acordo com as normas solicitadas.

O sistema de comunicação deverá apresentar desempenho
mínimo de inteligibilidade na conformidade das normas RTCA/DO-214 e
TSO-C58a ou pelo método STI (Speech Transmission Index, Steeneken,
H.J.M. - 1992). A atenuação do som deverá apresentar uma taxa mínima de
redução de ruído de 23 dB a 1000Hz (NRR – Noise Redution Rate).

O sistema de retenção deverá atender aos requisitos de
desempenho conforme a norma EN 966 ou norma que venha a subs tui-la,
garan ndo que o capacete não venha a se soltar do usuário em condições
de impacto, conforme testes previstos nas respec va norma. O sistema
deve garan r a integridade de suas fivelas/passantes (ladder-locks) ao
serem submetidas a cargas de até 170 kg (aproximadamente 1670 N).

Todos os materiais empregados na construção do capacete
devem oferecer proteção contra o fogo e ter propriedades de auto ex nção
das chamas.

O capacete deve ser compa vel com operação com óculos
de visão noturna com base de montagem, possibilitando a fixação dos
óculos na parte frontal e a caixa de alimentação na parte posterior. Com
botão de ajuste ver cal e botão de pivoteamento que permita rar os
óculos da linha de visada e automa camente desligar o equipamento; Não
será aceito protó po ou adaptação, devendo ser documentalmente
comprovada a u lização anterior dos capacetes com OVN, por Força
Policial, Forças de Segurança Pública, ou Forças Armadas no Brasil ou
exterior.

 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

A licitante previamente classificada em primeiro lugar,
deverá encaminhar juntamente com sua proposta atualizada, os
documentos técnicos do produto ofertado(cer ficados, laudos ou relatórios
de ensaio).

Os documentos apresentados em idioma estrangeiro
deverão ser auten cados e  traduzidos para o idioma oficial do Brasil por
tradutor juramentado, conforme dispõe o art. 224 do Código Civil Brasileiro
e arts. 156 e 157 do Código de Processo Civil Brasileiro. Excetuam-se
apenas as expressões estritamente técnicas que não possuam tradução
compatível no vernáculo.

A documentação técnica será reconhecida pelo CBMDF
apenas nos casos em que, explicitamente, fizer menção ao atendimento às
normas exigidas.

Não será aceita documentação técnica emi da por
organismo cer ficador e laboratório de testes cuja acreditação es ver
suspensa.

 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada deverá subs tuir, obrigatoriamente, sem ônus para a contratante, os
materiais entregues que venham a apresentar defeito de fabricação durante o período de garantia;
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A Contratada deverá arcar com todas as despesas de impostos, de produção, de frete,
de acondicionamento, de transporte, e outros encargos para a entrega do objeto;

A Contratada deverá fornecer manual de instrução de uso, armazenamento e
acondicionamento em língua portuguesa (quando for o caso);

Comunicar à Contratante quaisquer irregularidades ocorridas ou observadas durante a
entrega do objeto;

A contratada deverá reparar qualquer dano causado ao CBMDF decorrente da entrega
do objeto.

A contratada deverá responder pelos danos causados por seus agentes.

A contratada deverá ser obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em
compa bilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

 

Atenciosamente,

 

 

Renato de FREITAS Mendes - Ten-Cel QOBM/Comb

Comandante do 1º Esquadrão de Aviação Operacional

Documento assinado eletronicamente por RENATO DE FREITAS MENDES, Ten-Cel. QOBM/Comb,
matr. 1414786, Comandante do 1º Equadrão de Aviação Operacional, em 13/06/2019, às
15:47, 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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 23702976 código CRC= 187B2610.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SAM Lote D Módulo E - Hangar Soldade Alberto F Fonseca - Bairro Asa Norte - CEP 70620-040 - DF

3901-8652

00053-00042934/2019-76 Doc. SEI/GDF 23702976
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Correspondência Eletrônica - 23895657

Data de Envio: 
  14/06/2019 15:19:35

De: 
  CBMDF/email do GAVOP <gavop.1esquadrao@cbm.df.gov.br>

Para:
    carloscano@quartzoengdef.com.br

Assunto: 
  OFICIO

Mensagem: 
  Solicito cotação para capacete de voo conforme descrito em ofício 18 anexo.

Anexos:
    Oficio_23644547.pdf
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Correspondência Eletrônica - 23896017

Data de Envio: 
  14/06/2019 15:22:35

De: 
  CBMDF/email do GAVOP <gavop.1esquadrao@cbm.df.gov.br>

Para:
    PCabral@defense-tech.com

Assunto: 
  OFICIO

Mensagem: 
  Solicito cotação para capacete de voo conforme descrito em ofício 19 anexo.

Anexos:
    Oficio_23645434.pdf
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Correspondência Eletrônica - 23896416

Data de Envio: 
  14/06/2019 15:26:23

De: 
  CBMDF/email do GAVOP <gavop.1esquadrao@cbm.df.gov.br>

Para:
    rodrigo.gomes@rwk.com.br

Assunto: 
  OFICIO

Mensagem: 
  Solicito cotação para capacete de voo conforme descrito em ofício 20 anexo

Anexos:
    Oficio_23692111.pdf
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Data de Envio: 
  14/06/2019 15:27:58

De: 
  CBMDF/email do GAVOP <gavop.1esquadrao@cbm.df.gov.br>

Para:
    tecnoagro1@gmail.com

Assunto: 
  OFICIO

Mensagem: 
  Solicito cotação para capacete de voo conforme descrito em ofício 21.

Anexos:
    Oficio_23697790.pdf
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Correspondência Eletrônica - 23896811

Data de Envio: 
  14/06/2019 15:29:56

De: 
  CBMDF/email do GAVOP <gavop.1esquadrao@cbm.df.gov.br>

Para:
    carlosw@sossul.com.br

Assunto: 
  OFICIO

Mensagem: 
  Solicito cotação para capacete de voo conforme descrito em ofício 22. 

Comandante do Grupamento de Aviação Operacional

Anexos:
    Oficio_23702976.pdf
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PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DE CAPACETES DE VOO. 
 

Cliente: GAVOP - CBMDF. 

Responsável: TEN CEL QOBM 

RENATO DE FREITAS MENDES. 

Data da Proposta: 28 de junho de 2019. 
Proposta Nº: CBM-DF – 024/2019. 

 
1.0 – INTRODUÇÃO. 

Em atenção à solicitação recebida por intermédio do Ofício SEI-GDF Nº 

18/2019 - CBMDF/GAVOP/1° ESAV, de 10 de junho de 2019, QUARTZO – 

Engenharia de Defesa, Indústria e Comércio Ltda. - EPP, CNPJ nº. 

05.316.271/0001-74, Inscrição Estadual nº 332.0722519-0, com sede à Rua 

Feliciano Sodré, nº 19, Sala 2 - Centro. CEP: 28.941-154 - São Pedro da Aldeia 

– RJ. Brasil. Fone/Fax – (+55 22) 2627 6167, por intermédio de seu 

representante legal, o Sr CARLOS ALBERTO MARTINS CANO, portador da 

Cédula de Identidade nº 376.787, e CPF nº 431.082.027 – 15, endereço 

eletrônico: carloscano@quartzoengdef.com.br, apresenta sua proposta de 

preços para fornecimento de 58 (cinquenta e oito) capacetes de voo, conforme 

especificação e demais detalhes registrados no documento recebido. 

 

2.0 - Objeto: 

2.1 – Fornecimento de 58 (cinquenta e oito) capacetes de voo, para ser 

usado como Equipamento de Proteção Individual (EPI), destinados aos pilotos, 

médicos e tripulantes do Grupamento de Aviação Operacional do Corpo de 

Bombeiros Militar do Distrito Federal, conforme especificação e demais 

condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. 
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3.0 - Generalidades: 

3.1 - Destino Final do material a ser fornecido ("End User"): Grupamento 

de Aviação Operacional - GAVOP do CBMDF. 

3.2 – Esclarecemos que os capacetes que estamos ofertando possuem 

ajuste individual por meio de um sistema chamado “KAYRUS”, que permite que 

por intermédio de um knob (botão de ajuste), o tamanho seja ajustado para o 

diâmetro da circunferência de cada usuário, atendendo os tamanhos de 52 a 63 

estabelecido no documento recebido. 

3.3 – Junto dos capacetes, serão fornecidos: 

- 40 Espumas para proteção do microfone; 

- 20 Conjuntos de almofadas internas; e 

- 20 pares de almofadas auriculares. 

3.4 – O capacete oferecido é compatível com operação com óculos de 

visão noturna, com base de montagem tipo “VAS SHROUD”, possibilitando a 

fixação dos óculos na parte frontal e a caixa de alimentação na parte posterior. 

Com botão de ajuste vertical e botão de pivoteamento que permita tirar os 

óculos da linha de visada e automaticamente desligar o equipamento;  
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4.0 - Investimento previsto. 

DESCRIÇÃO QTD. PREÇO 
UNIT (R$) 

PREÇO 
TOTAL (R$) 

CAPACETE DE VOO. 
Capacetes de voo anti choque conforme 
especificação recebida, com bolsa de 
transporte e armazenagem, manual em 
Português e demais prescrições técnicas e 
operacional registradas no termo de 
referência. 

Modelo ofertado: ASPIDA CARBON FXW, 
fabricado nos EUA pela empresa 
“Paraclete Life Support”. Construído em 
fibra carbono, peso total aproximado de 3 
libras (1.360,8 kg). Fibra carbono que 
reduz a reflexão, degradando 
propositalmente a observação ótica dos 
capacetes em ambiente tático. Equipado 
com o sistema de ajuste Kayros, controle 
de volume, plug e impedância em 
conformidade com a aeronave e com o 
TR. 

58 26.000,00 1.508.000,00 

TOTAL R$1.508.000,00 

Total: Hum milhão quinhentos e oito mil Reais. 

 

5.0 - Considerações finais 

5.1 - O prazo para entrega dos equipamentos é de 120 (cento e vinte) 

dias, contados a partir da data da assinatura do contrato ou emissão da Nota 

de Empenho, o que ocorrer por último. 

5.2 - Validade desta proposta: 90 (noventa) dias. 

5.3 – Garantia de 2 (dois) anos contra defeitos de fabricação. 
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5.4 - O capacete será fornecido com um sistema eletrônico de Redução 

Ativa de Ruídos, como adicional ao sistema passivo de ruído, no mínimo entre 

11 e 20dB na faixa de frequência entre 125 Hz e 500 Hz, faixa normal de 

emissão dos ruídos dos Helicópteros. 

5.5 – O capacete será acompanhado de manual de instruções, contendo 

diagrama eletrônico, programa de manutenção e catálogo de peças e opcionais. 

 
São Pedro da Aldeia, RJ., em 28 de junho de 2019. 

 
 

  
 

CARLOS ALBERTO MARTINS CANO 
Diretor Presidente 

CREA 5901-D/ AM-RR 
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DTE do BRASIL 

 

 
Carta 002/DTE-BR/2019        Rio de Janeiro, 25 de junho de 2019 
 
 
 
Ao Ilmo. Sr.  
Renato de FREITAS Mendes - Ten-Cel QOBM/Comb 
Comandante do 1º Esquadrão de Aviação Operacional 
 
 
 
Assunto: Envio de proposta para fornecimento de capacete de voo. 
Referência: Ofício SEI-GDF Nº 19/2019 - CBMDF/GAVOP/1° ESAV 
Anexo: Cotação detalhada 
 
 

Cumprimentando antecipadamente V. Sa., encaminho-vos a cotação em 
anexo, solicitada através do ofício da referência. 

 

 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 

Paulo Roberto Cabral Costa – TCel Int Sup R1 
DTE do Brasil 

 

 

Av. das Américas 3333, sala 606, Barra da Tijuca Rio de Janeiro – RJ, CEP 22631-003, Fone: 21-98495-2406 
 

Orçamento DTE do Brasil (24537643)         SEI 00053-00042934/2019-76 / pg. 5Orçamento - de 4 fornecedores (30201293)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 180



Anexo à Carta 002/DTE-BR/2019 de 25 de junho de 2019 

DTE do BRASIL 

 

 
Av. das Américas 3333, sala 606, Barra da Tijuca Rio de Janeiro – RJ, CEP 22631-003, Fone: 21-98495-2406 
 

Página 1 de 7 
 

 

CAPACETE PARA ASAS ROTATIVAS GENTEX 
MODELO HGU-56/P 

 

 
HGU-56/P com Microfone Boom 

 
 

HGU-56/P com Microfone Boom com Fio. Visor em posição levantada 
 
1. DESCRIÇÃO: 

A experiência da Gentex com o capacete para asas rotativas modelo HGU-56/P junto a inúmeros 
usuários ao redor do mundo, mantenedores, profissionais de aquisição e fabricantes da indústria e outros 
parceiros de acessórios de capacete, levou a Gentex à conclusão de que o HGU-56/P é o modelo de capacete 
capaz de fornecer a estabilidade extrema, rigidez, conforto e uma interface comum, com base na especificação 
de asa rotativa FNS/PD 96-18, para a adaptação de atuais e futuros dispositivos montados no capacete, sendo, 
então, a abordagem preferencial para atender aos requisitos das aeronaves de asas rotativas AS350 do Brasil.  

Atualmente, em Junho de 2019, a GENTEX encontra-se com seus capacetes em processo de 
certificação sob a norma DOI/USFS Aviation Helmet Standard do Departamento do Interior do Governo 
Americano. Esta especificação fornece um padrão para permitir que capacetes sejam certificados para aquisição 
dentro das comunidades de aviação civil. 

Essa abordagem oferece a vantagem de uma única plataforma de capacete que pode ser adaptada às 
necessidades atuais e futuras da tripulação independente da aeronave ou posição da tripulação, ao mesmo tempo 
em que fornece a proteção necessária e reduz a logística e treinamento necessários para suportar uma diversa 
frota de aeronaves e tripulações durante as operações domésticas e internacionais.  
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2. CARACTERÍSTICAS 
2.1. COR 

A Gentex usa uma gama variada de cores de tintas aprovadas pelos militares dos EUA que têm 
propriedades retardantes de fogo (FR) e minimizam a luz refratada, o que ajuda no uso de óculos de visão noturna 
(NVG). São tintas muito duráveis, que são testadas constantemente quanto à capacidade de adesão. A Gentex 
pode atender à necessidade do usuário no que tange à cor escolhida. 

2.2. TAMANHOS 
O capacete Gentex HGU-56/P é fornecido nos tamanhos “S”, “M”, “L”, “XL”, “XXL” 

2.3. VISOR ANTI-IMPACTO DUPLO  
A Gentex pode fornecer visores na cor cinza/esfumado e incolores que não causam obstrução ao nível 

dos olhos. Além disso, a Gentex oferece visores adicionais que fornecem proteção ocular a laser (LEP). Nossos 
visores são feitos de policarbonato e são projetados para atender a norma MIL-V-43511. 

2.4. CONEXÃO compatível com os óculos de visão noturna - tipo NVG 
O capacete Gentex HGU-56/P foi desde sua origem projetado para uso de NVG. O capacete pode ser 

equipado com uma plataforma NVG de Desconexão Rápida (QD) no alojamento do visor. Esse suporte QD permite 
que os NVGs sejam rapidamente instalados ou removidos conforme necessário para a missão. E os NVGs também 
podem ser movidos rapidamente de um capacete para outro, veja abaixo as fotos do suporte QD. 

 
 

2.5. SISTEMA DE RETENÇÃO, do tipo "engate rápido" 
O capacete Gentex HGU-56/P apresenta uma faixa de queixo de “desconexão rápida”, que se provou 

fácil e segura de usar mesmo quando as luvas estão molhadas, exigindo uma pequena quantidade de força para 
soltá-la. Este tipo de faixa de queixo foi originalmente aprovada pela Guarda Costeira dos EUA, onde suas 
operações sobre a água exigiam uma liberação rápida e confiável. 

 
2.6. CABOS e PLUGS 

2.6.1.  
 CONEXÃO com a aeronave através do PLUG U-174U 

Os capacetes Gentex HGU-56/P apresentam cabos de comunicação usando o plug militar padrão U-
174U, que é comum entre os helicópteros. Este plug é selecionado porque é durável e confiável durante muitos 
anos de uso. 
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2.6.2. CABO HELICOIDAL  
Recomendamos o uso do cabo de bobina Gentex de 36", número de peça 87B7491-2. 

2.6.3. CABO DE CONTROLE DE VOLUME  
A Gentex pode fornecer um cabo de controle de volume com os capacetes, Número de Peça A14680, 

veja a foto abaixo. Este cabo tem aproximadamente 40 cm de comprimento com um interruptor de controle de 
volume e acessórios moldados para maior durabilidade, usando um plug U-174/U e conectores U-92A/U. 
 

       “Figura: Cabo de Controle de Volume Gentex PN A14680” 
2.6.4. CABOS ADAPTADORES - PLUG FÊMEA para pino U-174U com SAÍDA para MACHO 10-PINOS. 

A Gentex pode fornecer o cabo adaptador abaixo, U-174/U para 10 pinos. O comprimento desse cabo 
é de aproximadamente 25 cm e se conectará ao cabo inferior do capacete. 

  
Figura: Caixa de áudio de helicópteros AS350. 

  
Figura: Cabo com saída macho de 10 pinos. 

2.6.5.  CONJUNTO DE CABO ADAPTADOR/CONTROLE DE VOLUME  
No mês de julho de 2019 testaremos, aqui no Brasil, um Switch & Cable Assembly com controle de 

volume e PLUG FÊMEA para pino U-174U com SAÍDA para MACHO 10-PINOS, conforme foto abaixo: 
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 Este cabo substituirá os adaptadores de volume (item 2.6.3 acima) e o adaptador de 10 pinos (item 
2.6.4 acima). 

2.7. COMPATIBILIDADE DO SISTEMA DE COMUNICAÇÕES: 
O capacete Gentex HGU-56/P é usado em todo o mundo em uma grande variedade de helicópteros, 

incluindo o AS350. A Gentex garante que os capacetes têm os fones de ouvido e microfones com a impedância 
elétrica correta para obter comunicações ideais. 

2.8. REVESTIMENTO INTERNO SUBSTITUÍVEL 
O capacete Gentex HGU-56/P é equipado com o X Liner, um revestimento de conforto de espuma 

que fornece maior dissipação de calor e é coberto com um material antibacteriano para reduzir a quantidade de 
limpeza necessária. A Gentex também pode fornecer pastilhas de adaptação adicionais para personalizar o ajuste 
de cada capacete, Número de Peça B11599-2. 
Este forro pode ser lavado e é anexado ao capacete com velcro para fácil substituição. Além da redução de calor, 
o conforto individual é melhorado, já que o X Liner pode ser facilmente adaptado à cabeça antes de ser colocado 
no capacete. O design do X Liner também reduz o revestimento “roll” e “creep” dentro do capacete, trazendo 
conforto adicional para a tripulação aérea. Disponível em duas espessuras ½” e ¼” de conforto, o X Liner mantém 
seu conforto, não importando as condições - nunca ficando muito rígido em climas frios ou muito macio em climas 
quentes.  
Este forro de capacete de conforto, projetado especificamente para instalação simples, remoção e substituição.  

 
 
 
 
 
 
 
 

2.9. REDUÇÃO DE RUÍDO: PLUGUES DE OUVIDO DE COMUNICAÇÃO SEM FIO (WCEP). 
O capacete Gentex HGU-56/P pode ser fornecido com os plugues de comunicação sem fio para os 

ouvidos (WCEP), que proporcionam melhor comunicação e reduzem os níveis de ruído no ouvido. 

 
2.10. MASSA:  

O capacete Gentex HGU-56/P pesa 1338 g. 
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3. APROVAÇÕES 

3.1. PROTEÇÃO ANTI-IMPACTO DA CABEÇA: área da coroa, headband, impacto lateral e/ou orelha, 
resistência de penetração do escudo 

O capacete Gentex HGU-56/P está em conformidade com o padrão FNS/PD 96-18, que estipula as normas 
a serem seguidas quanto à proteção anti-impacto. E encontra-se em processo de certificação sob a norma 
DOI/USFS Aviation Helmet Standard do Departamento do Interior do Governo Americano. 

3.2. ATENUAÇÃO ACÚSTICA:  
O capacete Gentex HGU-56/P está em conformidade com o padrão FNS/PD 96-18, que estipula as normas 

a serem seguidas quanto à atenuação acústica. E encontra-se em processo de certificação sob a norma DOI/USFS 
Aviation Helmet Standard do Departamento do Interior do Governo Americano. 

3.3. VISOR COM PROTEÇÃO ANTI-IMPACTO:  
O capacete Gentex HGU-56/P está em conformidade com a norma MIL-V43511C. 
Os visores usados nos sistemas de capacete de asa rotativa Gentex HGU-56/P podem ser colocados 

em várias posições ao longo do arco de deslocamento para otimizar o campo visual e fazer interface com outros 
equipamentos de cabeça, como máscaras maxilofaciais ou máscaras de oxigênio. Os conjuntos de invólucros do 
visor Gentex são projetados para integrar-se perfeitamente à nossa linha abrangente de sistemas de capacetes e 
fornecem os meios para ajustar as posições do visor, proteger visores contra arranhões e detritos voadores e 
fornecer uma plataforma estável para a montagem de óculos de visão noturna. Nossos visores são fabricados com 
tratamento anti-riscos e anti-neblina para proporcionar uma ótima acuidade visual. O sistema é compatível com 
o uso simultâneo de óculos. 

3.4. QUALIDADE ÓPTICA DOS VISORES:  
O capacete Gentex HGU-56/P está em conformidade com as características ópticas (poder e distorção do 

prisma) de acordo com a norma MIL-V-43511. Fornece 99% de proteção contra a luz solar prejudicial dos raios UV 
(A), UV (B) e UV (C). Usa corantes absorvedores da tecnologia Filtron® da Gentex moldados nas lentes avançadas 
de policarbonato. Atende às especificações norte-americanas do milênio para a transmissão ultravioleta; 
Resistência ao impacto; Óptico; Resistência à abrasão. Resistência à abrasão Taber: superfícies frontal e traseira 
revestidas com revestimento resistente à abrasão. 

3.5. SISTEMA DE RETENÇÃO  
O capacete Gentex HGU-56/P está em conformidade com a norma ANSI Z90.1. E encontra-se em processo 

de certificação sob a norma DOI/USFS Aviation Helmet Standard do Departamento do Interior do Governo 
Americano. 

O capacete Gentex HGU-56/P utiliza um inovador sistema leve de retenção e suspensão, o capacete 
Gentex HGU-56/P aumenta o conforto e a estabilidade. Mudanças adicionais no design do Liner Atenuante de 
Energia Gentex (EAL) proporcionam uma consciência situacional ainda melhor, deslocando a cabeça do usuário 
para frente para aumentar o campo de visão. 
4. ACESSÓRIOS 

4.1. BOLSA  
A Gentex oferece a bolsa de capacete de voo padrão. Possui 2 (duas) alças de transporte, 2 (dois) bolsos 

externos e internos, exterior em nylon e está disponível nas cores preto, verde-oliva e camuflada. 

 Figura: Bolsa para Capacete Padrão Gentex 
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4.2. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO 

O capacete Gentex HGU-56/P é fornecido com etiqueta de identificação. 
4.3. MAXILLOFACIAL (MFS) 

O capacete Gentex HGU-56/P pode ser fornecido com a máscara protetora MFS:  
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ORÇAMENTO 

1) Proposta para fornecimento de capacete de voo, conforme descrição no ofício do
GAVOP 

2) OPÇÕES NÃO INCLUÍDAS NO PREÇO ACIMA:

a) WCEP, PN N100888-00 - redução de ruído: plugues de ouvido de comunicação sem fio

PREÇO UNITÁRIO: R$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS)

b) CONJUNTO DE CABO ADAPTADOR/CONTROLE DE VOLUME - Switch & Cable Assembly

PREÇO UNITÁRIO: R$ 1.800,00 (HUM MIL E OITOCENTOS REAIS)

c) MAXILLOFACIAL (MFS) PN A14138-1

PREÇO UNITÁRIO: R$ 1.080,00 (HUM MIL E OITENTA REAIS)

PRODUCT PART # To be defined 
CAPACETE GENTEX MODELO HGU-56/P RWH, WHITE COLOR 
Headphones: Impedance of 300 Ohms each (150 ohms in parallel), dynamic type and response 
frequency 200-5,500 Hz 
Microphones: Model M7A or similar, of amplified electret 
58 bags in sturdy fabric PN A8445-1 
40 foams for the protection of the microphone PN A8938 
20 sets of inner pads for internal helmet size adjustment XLINER PN D11926-1 
20 pairs of earseal PN A14490-1 
6 adaptors provided for connection on fixed-wing aircraft (standard GA- General Aviation) 
15 adapters for rotating wing in Plug model U-174/U for 10 pins quick coupling plug 
Electronic system of active noise reduction, as additional to the passive system of noise, at least 
between 11 and 20db in the frequency range between 125 Hz and 500 Hz, normal range of noise 
emission of the helicopters. 
Instruction manual, including electronic diagrams, maintenance program and parts catalog and 
optional equipment. 
Helmet compatible with operation with night vision goggles with mounting base, NVG QUICK 
DISCONNECT 
Gentex 36” coil cord, Part Number 87B7491-2 
PREÇOS: 
• PREÇO UNITÁRIO: R$ 26.700,00 (VINTE E SEIS MIL E SETECENTOS REAIS).
• QUANTIDADE SOLICITADA: 58 UNIDADES
• PREÇO TOTAL: R$ 1.548.600,00 (HUM MILHÃO QUINHENTOS E QUARENTA E OITO MIL

E SEISCENTOS REAIS).
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Tecnoagro Projetos e Representações Ltda 

Tel: 31 33714506   Fax: 31 33328682  Cep: 30411174 Avenida Francisco Sá 787/508. Bairro: Prado.                
E mail:  tecnoagro1@gmail.com  tecnoagro@mail.com 

 
Belo Horizonte, 19 de Junho de 2019. 

Ao 

Corpo de Bombeiros  Militar do Distrito Federal. 

Atenção: Sargento Carvalho. 

 

Prezado Sargento Carvalho. 

 

Veja abaixo cotação de capacete para helicópteros. 

 

Capacete EVO 252 configuração padrão, visor duplo. 

 

Preço Un: R$29.900,00 

Unidades:  58 

Preço Total: R$1.734.200,00 

 

Observações: 

 

Garantia: 01 ano para defeitos de fabricação. 

Entrega: 60 dias após ordem. 

Pagamento: após entrega. 

Preço inclui todos os custos e impostos até o destino final. 
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RWK Ltda. 
Av. Beira Mar, 216 - Gr 1104 

Rio de Janeiro - RJ - Brasil - CEP 20021-060 
Tel (021) 2240-1187 - Fax (021) 2262-2045  

e-mail:  rwk@rwk.com.br 

                   Rio, 9 de Julho de 2019 
 
 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 
Grupamento de Aviação Operacional 
1° Esquadrão de Aviação Operacional 
 
Ref: vosso Ofício SEI-GDF Nº 20/2019 - CBMDF/GAVOP/1° ESAV 
 
 
Prezados Senhores, 
 
Em atendimento a vosso Ofício SEI-GDF Nº 20/2019 - CBMDF/GAVOP/1° ESAV, vimos 
através desta apresentar o preço unitário para o capacete de voo LMT-Pilot fabricado por 
nossa representada Northwall, da Itália.  
 
A Northwall oferece os capacetes com menor peso e diâmetro externo no mercado, com um 
perfeito balanceamento, possibilitando ao usuário seguidas horas de operação sem fadiga 
muscular, com padrões de segurança e proteção iguais ou superiores aos encontrados em 
capacetes similares. 
 
Preço unitário, entregue na sede do CBMDF/GAVOP/1° ESAV no Distrito Federal, 
R$47.270,00 (quarenta e sete mil duzentos e setenta Reais), frete e impostos inclusos. 
  

 Prazo de entrega 180 dias; 

 Pagamento 15 dias após a entrega; 

 Garantia no Brasil de 12 meses; 

 Treinamento de uso e manutenção inclusos. 
 
 
Permanecemos a disposição para esclarecimentos adicionais que se façam necessários. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alan Kahl 
Diretor Comercial 
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26/07/2019 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 1/2

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL   CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
05.295.219/0001-89
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
16/09/2002 

 
NOME EMPRESARIAL 
TECNOAGRO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias 
74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
AV FRANCISCO SA 

NÚMERO 
787 

COMPLEMENTO 
LOJA 508 

 
CEP 
30.410-060 

BAIRRO/DISTRITO 
BARROCA 

MUNICÍPIO 
BELO HORIZONTE 

UF 
MG 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

(31) 3372-3380 
 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
16/09/2002 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/07/2019 às 18:24:09 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página
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26/07/2019 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 1/1

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL   CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
32.511.488/0001-08
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
21/01/2019 

 
NOME EMPRESARIAL 
PCABRAL DBA DTE DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
DTE DO BRASIL 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
AV DAS AMERICAS 

NÚMERO 
03333 

COMPLEMENTO 
SAL 606 

 
CEP 
22.631-003 

BAIRRO/DISTRITO 
BARRA DA TIJUCA 

MUNICÍPIO 
RIO DE JANEIRO 

UF 
RJ 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

(31) 9218-1085 
 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
21/01/2019 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/07/2019 às 18:23:12 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL   CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
05.316.271/0001-74
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
23/09/2002 

 
NOME EMPRESARIAL 
QUARTZO ENGENHARIA DE DEFESA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
QUARTZO CONSULTORIA E TREINAMENTO 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
33.16-3-01 - Manutenção e reparação de aeronaves, exceto a manutenção na pista 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 
33.12-1-04 - Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos 
45.12-9-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores 
45.30-7-06 - Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos
automotores 
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 
46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados
anteriormente 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R FELICIANO SODRE 

NÚMERO 
19 

COMPLEMENTO 
SALA 2 

 
CEP 
28.941-154 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
SAO PEDRO DA ALDEIA 

UF 
RJ 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CARLOSCANO@TERRA.COM.BR 

TELEFONE 
(22) 2627-6167 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
16/10/2004 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/07/2019 às 18:17:26 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social Voltar
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A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Materiais e Serviços

Seção de Elaboração de Projetos Básicos e Pedidos de Compras

Memorando SEI-GDF Nº 2295/2019 - CBMDF/DIMAT/SEPEC Brasília-DF, 22 de outubro de 2019

Assunto: Solicitação de informações - TCU.

Para: Sra.  Maj. QOBM/Comb. Pregoeira

 

Em resposta ao Memorando nº 356 (30119244), o qual faz referência à Solicitação de
Informação - Pregão Eletrônico Nº 72/2019 (30119157), informo que a pesquisa de preços do referido
processo licitatório ocorreu de acordo com o Decreto GDF nº 39.453, de 14 de novembro de 2018, e
seu norma vo regulador (Portaria nº 514 de 16 de novembro de 2018) que disciplinam o previsto no
inciso V, e no §1º, do art. 15, da lei n° 8.666/1993, a qual foi relatada na Informação SEI-GDF -
CBMDF/DIMAT/SEPEC (30201089).

 

1. A RESPEITO DA METODOLOGIA PARA A DEFINIÇÃO DOS VALORES UNITÁRIOS
ESTIMADOS PARA OS ITENS CONSTANTES DA TABELA NO TÓPICO 6.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA

1.1. De acordo com a Portaria nº 514 de 16 de novembro de 2018, pesquisa de preços deve
seguir os seguintes requisitos:

Art. 2º A pesquisa de preços será realizada mediante a u lização de, no
mínimo, 03 valores válidos, obedecendo os seguintes parâmetros:

I - relatório de pesquisa de preços de produtos com base nas informações
da Nota Fiscal eletrônica - NFe;

II - preços públicos referentes a aquisições ou contratações similares
realizadas pelo Distrito Federal ou demais entes públicos;

III - pesquisa junto a fornecedores;

IV - pesquisa publicada em mídias ou sí os especializados ou de domínio
amplo.

 

1.2. Ademais, o Art. 4º da referida portaria define como obrigatória a a apresentação de no
mínimo um preço de cada parâmetro constante nos incisos I e II do Art. 2°, e no § 2º do citado ar go é
informado que nos casos de impossibilidade de apresentação destes preços ditos obrigatórios, deve
ser juntada aos autos comprovação e justificativa do gestor responsável.

1.3. Desta feita, foram seguidos os seguintes passos para definição dos valores unitários
estimados:

1.3.1. Após consulta ao site "E-compras", a fim de verificar qual preço a Administração Pública
do GDF tem pago por objetos semelhantes, não foram encontradas cotações para o item. (30201160) -
Página 4;

1.3.2. Após consulta aos sites  "Banco de Preços" e "Sistema BEC/SP", a fim de verificar qual
preço a Administração Pública tem pago por objetos semelhantes, não foram encontradas cotações
para o item (30201160) - Páginas 1 e 5;

1.3.3. Após consulta ao site "Mapadepreços", a fim de verificar qual preço a tem sido pago por
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objetos semelhantes,não foram encontradas cotações para o item. (30201160) - Página 3;

1.3.4. Para obtenção de valores do objeto foram enviados e-mails para quatro fornecedores do
ramo (30201184) com o intuito de se obter quatro cotações do material (30201293). Entretanto, um
dos valores foi excluído do cálculo por ser muito discrepante dos demais devido a metodologia de
estimativa de preços adotada.

1.3.5. Os cálculos realizados para obtenção dos valores unitários es mados, constantes da
tabela no tópico 6.1 do Termo de Referência,  seguiram o previsto no art. 13 Portaria nº 514 de
16 de novembro de 2018:

Art. 13. Para cada item con do na planilha deverão ser aplicados os
seguintes critérios para verificação dos valores exorbitantes e
inexequíveis:

I - Calcular a mediana do conjunto de valores encontrados na pesquisa de
preços;

II - Iden ficar os preços exorbitantes e inexequíveis como sendo aqueles
que se apresentem 50% (cinquenta por cento) superiores ou inferiores,
respectivamente, da mediana do conjunto.

Parágrafo Único. Após iden ficar os valores exorbitantes e inexequíveis,
deverá ser calculada a média e a mediana dos valores válidos.

Art. 14. Após a aplicação da metodologia para cálculo do valor de
referência, a Planilha Compara va de Preços deverá apresentar, no
mínimo, três preços válidos.

Art. 15. O valor de referência de cada item será o menor preço ou o maior
percentual de desconto ob do após o cálculo da média e mediana final
dos valores válidos con dos na pesquisa de preços, conforme o critério de
julgamento estabelecido em edital.

1.3.6. Foram então verificados os comprovantes de Inscrição e de Situação Cadastral das
empresas que apresentaram preços válidos. (30201742)

1.3.7. Apesar de alguns dos orçamentos não apresentarem CNPJ, foi realizado o contato
telefônico com as empresas para obtenção dos CNPJ´s para que fossem emi dos os Comprovantes de
Inscrição e de Situação Cadastral.

2. A RESPEITO DA NÃO VIABILIDADE DE ADOÇÃO DE CAPACETES DE VOOS
DIFERENCIADOS PARA PILOTOS E NÃO PILOTOS, BEM COMO A DISTINÇÃO ENTRE CAPACETES
BALÍSTICOS E NÃO BALÍSTICOS, CONFORME FEITO NO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 38/2018 DA
UASG 110746:

2.1. As aeronaves de asas rota vas do CBMDF são tripuladas por Piloto, Copiloto, Médico,
Enfermeiro e Tripulante Operacional. No pedido de aquisição de material todos os tripulantes da
aeronave foram incluídos, exceto o tripulante operacional, devido às caracterís cas específicas da
a vidade que desempenha a bordo das aeronaves. Sendo assim, foi montado processo dis nto e
especificado capacete que condiz com as a vidades realizadas pelos tripulantes operacionais, a
saber: Rapel, Maguire, salvamento aquá co, todas missões exclusivas dos tripulantes operacionais,
as quais demandam Equipamentos de Proteção Individual mais leves e ergonômicos.  Trata-se do
processo SEI n°00053-00089450/2019-91.

2.2. Os demais membros da tripulação, necessitam de um capacete que oferte o maior
conforto juntamente com a maior proteção possível. Sendo assim, optou-se por adquirir o mesmo
capacete para todos os tripulantes. Note, que não há especificação de qualquer equipamento
específico para a função de piloto. O ítem 2.4 do edital atesta:

2.4. Concomitantemente à proteção contra tais riscos deverão ser
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verificados os seguintes aspectos:

a. A eficácia da proteção;

b. A segurança de que o EPI não criará um perigo;

c. A certeza de que o EPI é compatível com a tarefa a ser realizada;

d. O conforto e a duração máxima de uso.

2.3. Cabe ressaltar que os aspectos elencados no item 2.4 devem abarcar todos os
tripulantes da aeronave, demonstrando o zelo da corporação para com os seus militares e servidores
do SAMU.

2.4. Os itens 2.5 e 2.6 demonstram a preocupação principal da Administração quando
elaborou o termo de referência para a aquisição dos capacetes de voo: 

2.5. A aquisição do capacete de voo permi rá ao profissional uma melhor
condição para o desempenho das suas a vidades. Além de aumentar a
segurança da operação permite melhorar a percepção do que está
ocorrendo durante a execução das missões, deixando-o mais atento aos
fatores que possam interromper a cadeia de eventos que contribuem ou
conduzem ao acidente ou incidente aeronáutico.
2.6. Uma conhecida expressão u lizada no segmento da segurança
operacional afeta à aviação encerra que: “se achas cara a prevenção,
experimente um acidente”. A expressão pode soar catastrófica, porém, é
real: um acidente ou incidente são oriundos dos mais variados fatores,
entre eles os ambientais, que podem influenciar no desencadeamento de
eventos que conduzam a situações irreversíveis.

2.5. Sendo assim, fica evidenciada a necessidade de aquisição do mesmo capacete para
todos os membros da tripulação, sendo que, alguns acessórios que podem ser acoplados ao capacete,
como óculos de visão noturna, serão posteriormente adquiridos somente para os pilotos, por se tratar
de uma demanda presente decorrente da função exercida por eles apenas.

2.6. Quanto à dis nção entre capacetes balís cos e não balís cos, a especificação do
produto o con da no edital n° 72/2019 - DICOA/DEALF/CBMDF traz o seguinte em seu Termo de
Referência (ANEXO I) no tópico 7. Especificações mínimas aceitáveis e quantidades (29832963):

O casco deverá estar moldado em material composto de fibra de aramida
ou para-aramida, ou fibra de carbono e resina epóxi resistente à chama,
ou carbono grafite e nylon balístico.

 

2.7. A administração ofertou aos concorrentes a possibilidade de composição do casco
u lizando diversos componentes, sendo estes os mais u lizados na confecção de capacetes de voo,
prática esta adotada para que seja ampliada a concorrência do certame.

2.8. Em situações de emergência existe a possibilidade de materiais da aeronave ou do
meio externo tornarem-se perfurocortantes, devido à velocidade possivelmente admi da por tais
materiais. Desta feita, sem a devida proteção para o crânio e com a potência de impacto, o membro
da tripulação atingido tornar-se-ia vulnerável e não teria condições de sobrevivência.

2.9. Sendo assim, esclareço que os materiais solicitados na composição do caso são os
materiais u lizados pelas empresas fabricantes de capacetes, para que sejam cer ficados pelas
normas internacionais no quesito proteção contra impacto.

2.10. Deste modo, não há que se falar em dis nção entre capacetes balís cos e não
balís cos no presente processo de aquisição, tendo em vista a flexibilidade apresentada pela
especificação e a necessidade de proteção demandada por todo os militares que compõem o serviço
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aeromédico.

Desta feita faço remessa do presente processo para a continuação dos atos necessários
à aquisição.

 

Atenciosamente,

 

EDIMAR Hermógenes de Moura - Ten-Cel. QOBM/Comb.
Matr. 1399988

Diretor de Materiais e Serviços

 

Documento assinado eletronicamente por EDIMAR HERMÓGENES DE MOURA, Ten-Cel.
QOBM/Comb, matr. 1399988, Diretor(a) de Materiais e Serviços, em 23/10/2019, às 17:25,
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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 30266711 código CRC= 606E3B01.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SAM, Bloco D, Lote E, - Ba i rro Asa  Norte - CEP 70620-040 - DF
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MCI  -  SISTEMAS  DE  SEGURANÇA   
 

 

 

 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA DIRETORIA  DE CONTRATAÇÕES 

E AQUISIÇÕES. 
 

 

 

Ref.: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL Pregão Eletrônico n°. 072/2019 

 

 

 

 

MCI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELLI, pessoa jurídica 

inscrita no CNPJ nº. 10.762.147/0001-72, com sede na Quadra 3 

conj.6 lote 7 do Cond. Solar BsB -  Brasilia/DF CEP 37640-000, por 

seu representante abaixo assinado, vem, mui respeitosamente 

apresentar, 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO “PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 072/2019” 

 

em razão de exigências que somadas resultam num ilegal e 

involuntário direcionamento, o qual reduzirá amplamente a 

competitividade, sacrificando os principais princípios 

constitucionais que norteiam a Administração Pública. 

 

 

 

 

Impugnação Empresa MCISEC (30342769)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 199



___________________________________________________________________________________ 

Endereço: SIA Quadra 5C, AE 19, Entrada 203, SL 107.Brasília, Distrito Federal.CEP 71.200-055 

CNPJ - 10.762.147/0001-72  -   FONE: +55 61 99286-5334 – WWW.MCI-SEC.COM.BR 

 

 

 

DA TEMPESTIVIDADE  

 

A licitação em epígrafe tem sua Sessão Pública de 

Abertura agendada para o dia 25 de Outubro de 2019, às 13h30min.  

O edital de licitação estabelece no item 9.1 o prazo para 

a interposição de impugnação, conforme se transcreve: 

“ 9.1 Para impugnar o presente Pregão, qualquer licitante 

poderá fazê-lo até 2 (dois) dias uteis que anteceder a abertura da 

sessão pública.....” 

Em face do exposto, deve ser a presente Impugnação 

considerada, nestes termos, plenamente tempestiva. 

 

DOS FATOS E DO DIREITO 

 

A empresa, ora Impugnante, obteve o Edital de licitação 

através do site, analisando-se todas as suas condições de entrega, 

pagamento, especificações, documentos de habilitação, documentos 

tecnicos e após as verificações, a empresa detectou grave vício no 

referido edital, o qual põem em risco a sua participação no 

certame, tanto quanto de quaisquer outros prováveis interessados. 

O instrumento convocatório tem como objeto o  

fornecimento de CAPACETES DE VÔO,  materiais destinados ao 

Grupamento de Aviação Operacional do CBDF. 
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No item 3 – DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA do TERMO DE REFERENCIA está contido a 

exigência , conforme se transcreve: 

“3.1. A licitante previamente classificada em primeiro 

lugar deverá encaminhar juntamente com sua proposta atualizada, os 

documentos técnicos do produto ofertado (certificados, laudos ou 

relatórios de ensaio) comprovando que o capacete foi testado” 

E ainda...... 

“ 3.3. Os documentos de origem estrangeira deverão ser 

consularizados ou apostilados na forma do Decreto Federal nº 

8.660/2016, e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por 

tradutor juramentado. Excetuam-se apenas as expressões 

estritamente técnicas que não possuam tradução compatível no 

vernáculo.” 

O objeto desse pregão – Capacete de Vôo – são de origem 

estrangeira. Não há fabricante em nosso território nacional. 

Portanto trata-se de um produto importado e consequentemente com 

documentação em língua estrangeira. 

Ora, para se conseguir cumprir esta exigência, obtenção 

de documentos consularizados e com tradução juramentado, seria 

necessário um prazo mínimo de  60 dias a partir da publicação do 

edital,  

Sem esse prazo, ficará restrito a participação de 

empresas interessadas no certame e fere a ampla participação de 

empresas, promovendo assim a concorrência saudável para a 

Administração Pública. 

 

 

DOS PEDIDOS 

Pelos ditames supracitados, requer-se: 

a) O acolhimento da presente Impugnação, 

b) Alteração das datas para apresentação da documentação 

tecnica 
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c) Caso não seja este o entendimento de Vossa Senhoria, 

requer desde logo, que seja a presente Impugnação 

submetida à apreciação da Autoridade Superior 

competente, para que delibere sobre seus termos, 

conforme legislação em vigor. 

 

Assim, por ser justo e totalmente razoável, espera-se por 

um parecer favorável quanto a pretensão requerida. 

Termos em que,  

Pede juntada e deferimento.  

 

 

Brasilia/DF,  23  de Outubro  de 2019 

 

                                                     
___________________________________ 

MCI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA 
KARDEC PEDRO DA SILVA 

CPF – 185.669.281-72 
RG – 560.070 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Comissão Permanente de Licitação/Pregoeiros e Equipe de Apoio

 

RELATÓRIO DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - ANÁLISE E DECISÃO DO PREGOEIRO

PROCESSO: 00053-00079697/2019-07.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2019-CBMDF.

OBJETO: Aquisição de capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção Individual (EPI)
des nado aos pilotos, médicos e enfermeiros do Grupamento de Aviação Operacional do Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo
de Referência constante do Anexo I do Edital.

 

ASSUNTO: Pedido de impugnação apresentado ao pregão em referência.

IMPUGNANTE: MCI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELLI.

 

DOS FATOS

 

1. A empresa MCI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELLI (MCISEC), CNPJ: 10.762.147/0001-
72, apresentou, tempes vamente, Pedido de Impugnação ao Pregão Eletrônico nº 72/2019-CBMDF,
vejamos abaixo as considerações que o caso comporta:

 

2. Em síntese alega a empresa:

[...]

No item 3 – DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA do TERMO DE REFERENCIA está
contido a exigência, conforme se transcreve:

“3.1. A licitante previamente classificada em primeiro lugar deverá
encaminhar juntamente com sua proposta atualizada, os documentos
técnicos do produto ofertado (certificados, laudos ou relatórios de ensaio)
comprovando que o capacete foi testado”

E ainda ......

“ 3.3. Os documentos de origem estrangeira deverão ser consularizados ou
apos lados na forma do Decreto Federal nº 8.660/2016, e traduzidos para
o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. Excetuam-se apenas
as expressões estritamente técnicas que não possuam tradução
compatível no vernáculo.”

O objeto desse pregão – Capacete de Vôo – são de origem estrangeira.
Não há fabricante em nosso território nacional. Portanto trata-se de um
produto importado e consequentemente com documentação em língua
estrangeira.

Ora, para se conseguir cumprir esta exigência, obtenção de documentos
consularizados e com tradução juramentado, seria necessário um prazo
mínimo de 60 dias a partir da publicação do edital,

[...]
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DOS PEDIDOS

Pelos ditames supracitados, requer-se:

1. O acolhimento da presente Impugnação,

2. Alteração das datas para apresentação da documentação técnica

3. Caso não seja este o entendimento de Vossa Senhoria, requer desde
logo, que seja a presente Impugnação subme da à apreciação da
Autoridade Superior competente, para que delibere sobre seus termos,
conforme legislação em vigor.

Assim, por ser justo e totalmente razoável, espera-se por um parecer
favorável quanto a pretensão requerida.

[...]

 

DA ANÁLISE

 

3. Compulsando o Edital verifica-se nos subitens do item 3 (3. DOCUMENTAÇÃO
TÉCNICA) ques onado pela Impugnante que foi dado tratamento diferenciado para documentos
nacionais e documentos de origem estrangeira.

 

4. O item 3.2 do Termo de Referência, omi do pela empresa MCISEC em seu pedido de
impugnação, estabelece o tratamento que será dado aos documentos nacionais, os quais precisam
meramente ser traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado vejamos:

3.2. Os documentos nacionais apresentados em idioma estrangeiro
deverão ser traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor
juramentado, excetuam-se apenas as expressões estritamente técnicas
que não possuam tradução compatível no vernáculo.

 

5. Nesta seara, percebe-se que os documentos que sejam nacionais apresentados em
língua estrangeira, citados no item 3.1 (cer ficados, laudos ou relatórios de ensaio) poderão ser
apresentados apenas com sua tradução para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado,
sendo desnecessária a consularização ou apostilamento na forma do Decreto nº 8.660/2016.

 

6. Já os documentos que forem de origem estrangeira, no entendimento do item 3.3,
verifica-se que os mesmos poderão ser apresentados apenas traduzidos para o idioma oficial do Brasil
por tradutor juramentado com o devido apos lamento na forma do Decreto Federal nº 8.660/2016,
sendo necessária a consularização apenas para documentos de países que não aderiram à Convenção
sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros firmada em
Haia.

 

7. Ressalta-se que a presente licitação não é internacional é sim nacional, sendo
vedada a par cipação de empresas estrangeiras, onde se conclui que não haverá documentação de
habilitação ou propostas de origem estrangeira.

 

8. Verifica-se que a Impugnante afirma que será necessário o prazo mínimo de 60 dias a
par r da publicação do edital para apresentar seus documentos consularizados e com tradução
juramentado, mas não apresenta qualquer comprovação dessa necessidade, nem sequer indica quais
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são os documentos de seu produto que precisam de tal tratamento.

 

DA CONCLUSÃO

 

9. Diante do exposto, entendo que, ao contrário do que afirma a empresa, não vislumbro
qualquer afronta aos princípios da Administração Pública, portanto os argumentos da empresa MCI
SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELLI (MCISEC), CNPJ: 10.762.147/0001-72, não merecem prosperar.

 

 

10. Isto posto, RESOLVO:

 

RECEBER e CONHECER o Pedido de Impugnação da empresa MCI SISTEMAS DE
SEGURANÇA EIRELLI (MCISEC), CNPJ: 10.762.147/0001-72, visto sua tempestividade;

 

NEGAR PROVIMENTO ao pedido.

 

Deixo de fazer subir à consideração da Autoridade Superior por não haver previsão legal
para tal, pelo contrário, o item 9.1.1 deixa claro que a Autoridade Competente para decidir sobre
pe ções apresentadas como Pedido de Impugnação é o Pregoeiro auxiliado pela unidade requisitante,
vejamos em termos:

9.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela unidade requisitante do serviço,
decidir sobre a petição.

 

FRANKNEI DE OLIVEIRA RODRIGUES – Ten.-Cel. RRm/PTTC.

Pregoeiro do Certame

Documento assinado eletronicamente por FRANKNEI DE OLIVEIRA RODRIGUES, Ten-Cel. RRm ,
matr. 1399993, Assessor(a), em 23/10/2019, às 18:19, 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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 30342791 código CRC= A8FAAEAD.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SAM Bloco D Módulo E - Pa lácio Imperador Dom Pedro I I  - QCG/CBMDF - CEP 70640-020 - DF

39013481
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ESRA - Engenharia, Serviços e Representação Aeronáutica Ltda. 

Rua Loanda, 982 -  Chácaras Reunidas 
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Tel.:  (12) 3934-8289  Fax: (12)  3931 7213 

CNPJ  66.889.783/0001-14          I.E.  645.176.878-116 

www.esra.com.br  

 
 
 
São José dos Campos, 23 de outubro de 2019. 
 
 
 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E FINANCEIRA  
DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES 
 
Referencia: 
EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO  Nº 72/2019 – DICOA/DEALF/CBMDF 
 
 
A/C Sr. Pregoeiro. 
 
 
ESRA - Engenharia, Serviços e Representação Aeronáutica Ltda, com sede na Rua Loanda, 982 - Bairro 
Chácaras Reunidas, no Município de São José dos Campos, Estado de São Paulo, CEP 12.238-330, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 66.889.783/0001-14, neste ato, representada pelo seu Sócio-Gerente, Eng. Sidiney 
Peruchi de Godoy, RG nº 7.953.204 - SSP/SP,  que também atua como isoladamente como cidadão, de 
forma conjunta, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com sustentação no § 2° do artigo 
41 da Lei 8.666/1993, artigo 9° da Lei Federal n°  10.520/2002 e dos itens 9.1 e 9.3 do edital Nº 72/2019 
– DICOA/DEALF/CBMDF, para tempestivamente , através do presente, IMPUGNAR os termos e 
exigências  do EDITAL e do Termo de Referencia, ANEXO I, como segue: 
 
 
O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, através do seu DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E FINANCEIRA/ DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES, colocou o 
EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº Nº 72/2019 – DICOA/DEALF/CBMDF, tipo menor Preço, com 
abertura prevista para o dia 25/10/2019 as 13:3000hs,  visando a aquisição de Capacetes de Voo para o 
GAVOP/CBMDF, tendo em seu teor, consignado especificações e exigências de se apresentam 
conflitantes com a legislação em vigor, as justificativas da compra elencadas no próprio edital, trazendo 
graves prejuízos a mesma e aos licitantes nacionais. Tais aspectos, certamente maculam, de forma 
indelével o estabelecido na legislação. 
 
Introdução: 
 
O GAVOP-CBMDF, no EDITAL E ANEXO I , informa que o objeto a ser adquirido deverá ser utilizado como 
EPI (Equipamento de Proteção Individual)  pelos pilotos, médicos e tripulantes do GAVOP-CBMDF. 
 
Informa ainda que o objeto deverá obedecer, para ser devidamente efetiva em sua proposta de uso, a 
proteção contra ruídos de motores, incidência solar, o possível impacto de objetos ou aves com a cabeça 
dos membros da tripulação, o impacto de objetos soltos lançados ao olho, além da possibilidade de 
incêndio em acidentes ou incidentes aéreos. E indo além, informa que, alem da proteção a tais riscos 
deverão ser verificados ainda tais aspectos: 
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a) A eficácia da proteção; 
b) A segurança de que o EPI não criará um novo perigo; 
c) A  certeza de que o EPI é compatível com a tarefa a ser realizada; 
d) O conforto e a duração máxima de uso. 

 
Discorre ainda, com muita propriedade sobre a redução de riscos propiciada com o uso do capacete e mais 
uma vez, classifica o equipamento como um EPI a ser utilizado pelas tripulações das aeronaves, 
preponderantemente ao uso dos helicópteros do GAVOP. 
 
Destaca que de forma relevante, a Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho que 
cita a Norma Regulamentadora de Equipamentos de Proteção Individual: 
 
NR6- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI 
6.1-Para os fins de aplicação desta Norma Regulamentadora- NR, considere-se Equipamento de Proteção 
Individual – EPI, todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à 
proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 
6.1.1- Entende-se como Equipamento Conjugado de Proteção Individual, todo aquele composto por vários 
dispositivos, que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer 
simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 
6.3- A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI, adequado ao risco, em 
perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstancias: 
1-Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes 
do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho; 
 

E ainda, dentro de seu entendimento, a Administração inclui a Portaria SIT nº 313 de 23 de março de 
2012 do Ministério do Trabalho, que através da NR 35, assevera que: 
 

NR-35 TRABALHO EM ALTURA 
35.1. Objetivo e Campo de Aplicação 
35.1.1 Esta Norma estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, 
envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos 
trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade. 
35.1.2 Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2,00 m (dois metros) do nível 
inferior, onde haja risco de queda. 
35.1.3 Esta norma se complementa com as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos Órgãos 
competentes e, na ausência ou omissão dessas, com as normas internacionais aplicáveis. (grifo e negrito 
nosso) 
35.2. Responsabilidades 
35.2.1 Cabe ao empregador: 
a) garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas nesta Norma; 

 
Prosseguindo no Edital e anexos, temos, dentre diversos itens e erros o seguinte: 
 
 
“4 - QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL 58 (CINQUENTA E OITO) Capacetes de voo com 
dupla viseira e redutor ativo de ruído, nos tamanhos 52 a 63, de acordo com a necessidade da 
Contratante.  
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Certificações:  
 

 
O capacete de voo deverá atender ao menos uma das seguintes normas: norma MIL-DTL-
87174A; norma EN966:2012; ou norma que venha a atualizar ou substitui-la.  

 
Temos aqui o seguinte: 
 
Esta Norma Europeia especifica os requisitos e métodos de ensaio para capacetes usados em 
parapente, asa delta e voar com aviões ultra-leve. Capacetes de protecção para desportos aéreos são 
indicados na presente Norma Europeia do seguinte modo: - Categoria HPG: Capacetes para parapente e 
asa delta; - Categoria UL: Capacetes para voar com aviões ultra-leve. Requisitos e métodos de ensaio 
correspondentes, se for o caso, são indicados para as seguintes: - construção, incluindo a cinta de 
queixo, fixação 
 
A norma EN 966:2012, substituída pela norma BS EN 966:2012+A1:2012 para iniciar, esta Norma 
Europeia especifica os requisitos e métodos de ensaio para capacetes usados em parapente, asa delta e 
voar com aviões ultra-leve. Capacetes de proteção para desportos aéreos são indicados na presente 
Norma Europeia do seguinte modo:  
 
 Categoria HPG: Capacetes para parapente e asa delta; 
 
 Categoria UL: Capacetes para voar com aviões ultra-leve.  
 
Requisitos e métodos de ensaio correspondentes, se for o caso, são indicados para as seguintes: - 
construção, incluindo a cinta de queixo, fixação 
 

 Não existe, nesta norma, a previsão de uso de capacetes que a atendam indicados para uso em 
helicópteros ou aviões, e principalmente de uso em atividades de alto risco, conforme deixou bem claro, a 
própria Administração em sua explanação sobre a necessidade de compra deste equipamentos de 
segurança.  
 
 Ademais, a Administração alegou não ter incluído a norma AER161/P, apesar de esta norma ter 
requisitos de desempenho entre 3 e 8 vezes superiores às normas indicadas como uma norma que não é 
solicitada pela Força Aérea Brasileira. 
 
2.17. É importante ressaltar que não foi utilizada norma Nacional AER161p, por se tratar de norma da 
década de 1960, não sendo mais adotada pela Força Aérea Brasileira 
 
 
 Em primeira colocação: 
 A norma AER161/P não foi cancelada ou substituída pelo órgão emissor DCTA, que é o 
responsável pelas normas aeronáuticas no Brasil, desta forma, continua em vigor. 
 Quaisquer equipamentos, e aí se incluem os capacetes de voo, homologados, 
independentemente das normas, continuam sendo produtos passíveis de aquisição, desde que seu 
desempenho seja compatível com as exigências atuais, o que é o caso, já que o capacete de voo, 
homologado pela norma ERA 161/P, supera em muito as normas indicadas e outras atualmente 
utilizadas. 
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As exigências feitas na norma são de 3 a 8 vezes superiores que as exigências feitas nos ensaios 

de impacto descritos no edital.  
Para exemplificar, o ensaio de impacto, pela norma EN966:2012 solicita uma forma de impacto de 3 
kgf/m, enquanto, que na norma MIL-DTL-87174 A, o impacto é de 5kgf/m e o da norma AER161/P é de 
8,89kgf/m e assim sucede com todos os outros ensaios 
  
 Em segunda colocação, ao dizer que a norma AER 161/P não é solicitada pela FAB, caiu em 
contradição, pois as normas EN 966:2012 e MIL DTL-87174A também não são, a primeira NORMA por 
fazer referência e ser exclusiva para ensaios de equipamentos de uso aero desportivo e a segunda por 
não ser mais utilizada pela fabricante GENTEX, principalmente para uso em helicópteros, pois se trata de 
norma destinada a fabricação dos capacetes da empresa GENTEX para uso em aeronaves de asa fixa, 
conforme cópia anexa (para facilitar, já traduzida) e também os links abaixo indicados, inclusive os do 
fabricante GENTEX  
 
https://shop.gentexcorp.com/content/TP0351-Commercial55.pdf 
 
https://www.flighthelmet.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=FHL&Product_Code=H
GUP-9187&Category_Code=HVCV 
 
https://www.parttarget.com/8475-01-142-9187_8475011429187_82C5701.html 
 
https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/30106815 
 
https://www.google.com/search?q=gentex+hgu+55&sxsrf=ACYBGNSqWltEXlBW1qTwTC7Mrjyv_ZyoAQ:1
571838770066&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=rYmFMzRAJQY4_M%253A%252C5_RW7yA5bn3-
XM%252C_&vet=1&usg=AI4_-
kSfw8DzhyKOvsEFWXTKA6RAhaNurQ&sa=X&ved=2ahUKEwj3tKLcw7LlAhVtH7kGHfROAO0Q9QEwAHoEC
AkQBg#imgrc=rYmFMzRAJQY4_M:&vet=1 
 
https://shop.gentexcorp.com/gentex-hgu-55-gtx-fixed-wing-helmet-system/ 
 
. Veja ainda que nos itens (da norma MIL STD 87174 A): 
 
3. REQUERIMENTOS  
3.1 Qualificação. Os capacetes HGU-55/P fornecidos sob esta especificação devem ser produtos 
autorizados pela atividade de qualidade para constar na lista de produtos qualificados aplicável 
antes da concessão do contrato (itens 4.3 e 6.4). 
 
3.5.7 Kit receptor da baioneta. O kit receptor da baioneta deve estar de acordo com o Desenho 
82A5614-10. 
 
https://www.wbparts.com/rfq/8475-01-142-7972.html 
 
https://picclick.com/Gentex-Oxygen-Mask-Retention-Receiver-Assembly-192037005118.html 
 
 
 
 
 

Impugnação Empresa ESRA (30409163)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 209



 
ESRA - Engenharia, Serviços e Representação Aeronáutica Ltda. 

Rua Loanda, 982 -  Chácaras Reunidas 

São José dos Campos – SP   CEP 12238-330 

Tel.:  (12) 3934-8289  Fax: (12)  3931 7213 

CNPJ  66.889.783/0001-14          I.E.  645.176.878-116 

www.esra.com.br  

 
 

Portanto comprovado que o capacete previsto para atender a norma MIL DTL-87174 A é um 
capacete monoviseira, sem previsão de uso com NVG (na norma indicada) e uso exclusivo em aeronaves 
de asa fixa. Contrariando a exigência da Administração de:  

 
 Equipamento EPI compatível com a tarefa a ser realizada 

 
Com relação a capacetes para helicópteros que atendem a norma EN966:2012, atualizada para a 

norma BS EN 966:2012+A1:2012 e analizando os orçamentos efetuados para a composição de preços, 
chegamos aos equipamentos fabricados pela empresa Paraclete Aviation Life Suport, que é uma cópia 
exata do GENTEX SPH-4B, incluindo o posicionamento avançado de seu CG, motivo de sua 
descontinuidade, além de ser um projeto dos anos 50, mas com o intuito de reduzir peso, reduziu 
também a proteção do equipamento, baixando a de proteção do nível de aeronaves homologadas, como 
os helicópteros utilizados pelo CBMDF, para a categoria de paragliders e ultraleves ou helicópteros não 
homologados, similares aos experimentais. 
 

E ainda, ao contrário do antigo capacete da GENTEX, que se baseava na norma MIL-H-85047, da 
USNAVY, para capacetes para uso em helicópteros, os da empresa Paraclete não atendem tais normas 
limitando-se a cumprir requisitos das normas para vôos em aeronaves aerodesportivas.  

Veja que nos EUA, o fabricante é o responsável por danos provocados por seus produtos, se 
utilizados ou se vendidos para uso diferente do previsto.  

No caso do Brasil, se um equipamento, principalmente um EPI, for adquirido e não for adequado 
ao uso previsto, a reponsabilidade é toda de quem forneceu, no caso o CBMDF, na figura de seu 
Comandante e demais oficiais ligados à segurança de voo.  
 
 Tais informações, repassadas aos órgãos competentes, no caso de terem sido implementadas, 
com o fornecimento de EPI’s não adequados ao uso, irão acarretar, certamente o recolhimento destes 
EPI’s, a perda de recursos, tão escassos, por parte da Administração, além da responsabilização 
Administrativa e Civil por parte de seus implementantes. 
 

Ademais, não entende-se a contradição entre a exigência da administração ao colocar como uma 
das suas exigências o seguinte: 

 
e) A  certeza de que o EPI é compatível com a tarefa a ser realizada; 

 
Sabendo que a norma exigida é de equipamento que nem de longe seria adequado a cumprir as 

funções previstas., pois uma é para a construção de capacetes para aviação de caça, visando baixo peso e 
sem a devida preocupação com o impacto, mas sim com a ejeção, o que não existe no caso dos 
helicópteros utilizados pelo CBMDF  e a outra norma se refere a equipamento para uso aerodesportivo, 
sem nenhuma relação com o uso nas mesmas aeronaves citadas e nos voos de risco do CBMDF. 
 
 Não é válida uma possível alegação de que o equipamento proposto poderia atender a normas 
superiores. 
 

Se a homologação de um EPI não fosse importante, porque então existiria o CA do MTE, senão 
para comprovar que o EPI é homologado para o uso previsto. Da mesma forma, a homologação é a 
garantia de que o equipamento é adequado para o uso previsto ou, novamente o CBMDF está se 
colocando como órgão Homologador, semelhante ao DCTA e ao MTE/INMETRO ? 
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Não fazendo parte do processo de aquisição, solicitamos ainda que a Administração informe em 
quais bases ela definiu quais os valores adequados e mínimos para os ensaios definidos como alternativos 
a norma EN966.  

 
Tendo em vista que as exigências feitas na norma são de 3 a 8 vezes superiores que as exigências 

feitas nos ensaios de impacto descritos no edital.  
Para exemplificar, o ensaio de impacto, pela norma EN966:2012 solicita uma forma de impacto 

de 3 kgf/m, enquanto, que na norma MIL-DTL-87174 A, o impacto é de 5kgf/m e o da norma AER161/P é 
de 8,89kgf/m e assim sucede com todos os outros ensaios. 

 
 Os capacetes C4 possuem controle individual de volumes, duplos , a mais de 20 anos, sistema 
ativo de redução de ruídos de série fornecidos pela empresa David Clark, USA, sistema de controle de 
sensibilidade do microfone para voos que exijam as portas abertas, sistema de iluminação para voos 
noturnos com o uso ou não de NVG, sistema de acoplamento de rádio policial propiciando escutar duas 
frequências ao mesmo tempo. Sistema de adaptador rápido para a utilização de qualquer base de óculos 
NVG disponível no mercado, sistema de alimentação de energia do óculos NVG, evitando a restrição de 
tempo de baterias e degradação decorrente da perda de carga das mesmas. Todos, absolutamente todos 
estes itens são exclusivos doa capacetes C4/EPH fabricados sob a Norma AER161/P. 
 
 Desta forma, é inconcebível, novamente, a restrição a norma nacional AER161/P, exceto se 
houver intenção, não declarada pela Administração, de retirar o produto nacional da licitação e assim 
RESTRINGIR a participação de empresas nacionais e restringir os licitantes a fornecerem produtos 
internacionais. 
 

 
Temos ainda um vício de forma do Edital, em sua especificação, que pode levar a interpretações 
subjetivas, contrariando o princípio do julgamento objetivo. Qual seria: 
 

 
“O cabo de conexão deverá ter comprimento máximo de 70 cm quando retraído e mínimo de 
160 cm quando totalmente distendido, possibilitando aos tripulantes realizarem operações 
externas, sobre os esquis ou deitados sobre o piso da aeronave. O sistema de alimentação de 
energia do equipamento deverá ser fixo na aeronave nos pontos utilizados pelos pilotos, e nos 
pontos da cabine traseira das aeronaves utilizadas pelo GAVOP, demonstrando total eficácia e 
compatibilidade com o sistema atual. Deverá ser fornecido com saída plug U-174/U, 
permitindo assim que o efetivo possa utilizar o referido EPI em todas aeronaves de asas 
rotativas ( EC135T2 plug U-174/U e AS350B2 plug engate rápido 10 pinos) do CBMDF. 
Contudo, o sistema de atenuação não deverá interferir (ruídos anormais ou sistema 
inoperante), em nenhuma aeronave, ressaltando que a aeronave EC135T2 não possui sistema 
de atenuação de ruído (ANR) interna. Já a aeronave AS350B2 possui sistema de atenuação e 
alimentação interna (ANR). Deverão ser fornecidos 6 adaptadores para a conexão em 
aeronaves de asa fixa (padrão GA - General Aviation) e 15 adaptadores para asa rotativa 
no modelo plug U-174/U para plug engate rápido 10 pinos. “ 

 
Apesar de já ter sido alvo de solicitação de impugnações anteriores, vemos nos, novamente com 

a responsabilidade de informar o que se segue: 
 

Os sistemas de redução eletrônica de ruído, no caso dos helicópteros do CBMDF não estão colocados 
nas aeronaves como quer fazer crer a frase: “...Contudo, o sistema de atenuação não deverá 
interferir (ruídos anormais ou sistema inoperante), em nenhuma aeronave, ressaltando que a 
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aeronave EC135T2 não possui sistema de atenuação de ruído (ANR) interna. Já a aeronave 
AS350B2 possui sistema de atenuação e alimentação interna (ANR)”. Nenhuma das aeronaves 
possui o sistema, o que elas possuem são caixas alimentadoras de energia para o sistema ANR, 
que está instalado nos capacetes (são fones especiais com o sistema incluso). Para que este 
sistema funcione, os plugs de conexão deverão ser de 10 pinos e não o U/174/U, como previsto, 
visto que o pino U174/U possui somente quatro pontos de conexão (2 para a fonia e 2 para o 
microfone), sendo necessários mais, no mínimo 4 posições (1 para o polo positivo da alimentação, 
1 para o polo negativo e dois para a cordoalha de proteção contra interferências eletrostáticas e 
eletromagnéticas). Da forma como está descrito, MESMO que o capacete possua os fones ANR, 
estes não receberão energia para que o sistema funcione. 
Desta forma estará atendido o edital, mas não o objetivo da Administração, que seria um sistema ANR 
(Redução Eletrônica Ativa de Ruído) que funcione. Por outro lado, se o vencedor da licitação fornecer o 
correto, estará indo contra o edital e seus produtos não poderão ser aceitos, conforme o principio de 
vinculação ao edital. 
 
 
 
 

Da base Jurídica da Impugnação: 
 
Previsão Legal 
 
A Lei Federal n.º 8.666/1993, em seu artigo 3º, caput, indica os princípios aplicáveis às licitações na 
seguinte ordem: legalidade; impessoalidade; moralidade; igualdade; publicidade; probidade 
administrativa; vinculação ao instrumento convocatório; julgamento objetivo, e, dos que lhes são 
correlatos. 
 
É possível constatar que alguns princípios como o da legalidade, moralidade, publicidade, já 
estavam previstos no artigo 37 da Constituição Federal, motivo pelo qual deverão estar sempre 
presentes em qualquer atividade administrativa, não se limitando apenas à licitação. 

Princípio da igualdade 
O princípio da igualdade visa além da escolha da melhor proposta, assegurar aos interessados em 
contratar com a Administração Pública igualdade de direitos, proibindo a concessão de 
preferências e privilégios a determinados licitantes, conforme exposto por Di Pietro no seguinte 
trecho: 

O princípio da igualdade constitui um dos alicerces da licitação, na medida em que está visa, não 
apenas permitir à Administração a escolha da melhor proposta, como também assegurar igualdade 
de direitos a todos os interessados em contratar. Esse princípio que hoje está expresso no 
artigo 37, XXI, da Constituição, veda o estabelecimento de condições que implique preferência em 
favor de determinados licitantes em detrimento dos demais. 
 
Lei nº 8.666, veda que os agentes públicos pratiquem atos tendentes a restringir ou frustrar o 
caráter competitivo do certame, consoante se depreende da leitura de seu art. 3º: 

“Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a 
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 
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da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 
dos que lhes são correlatos.” 

 
Destacando ainda que no princípio da igualdade entre os licitantes, a Administração Pública deve 
conduzir a licitação de maneira impessoal, sem prejudicar ou privilegiar nenhum licitante. Desde 
que preencham os requisitos exigidos, todos os que tiverem interesse em participar da disputa 
devem ser tratados com isonomia. 

Todos os dispositivos da lei de licitações ou regulamentação de um específico processo licitatório 
devem ser interpretados à luz do princípio da isonomia. 

Assim é obrigação da administração pública não somente buscar a proposta mais vantajosa, mas 
também demonstrar que concedeu à todos os concorrentes aptos a mesma oportunidade. 

A importância da licitação para a Administração Pública e, por conseguinte, para o Direito 
Administrativo, manifesta-se no art. 37, XXI, da Constituição da República: 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações 
serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a 
todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações; 

Assim, o princípio da igualdade dos administrados perante a Administração Pública, ao ser aplicado 
à licitação pública, transmuda-se no princípio da igualdade de condições a todos os concorrentes, 
que adquire caráter de princípio constitucional mediante a sua inclusão no texto da Carta Magna, 
acima transcrito. 
 
Temos ainda, os seguintes conceitos: 
 
Princípio do julgamento objetivo 
O princípio do julgamento objetivo deve seguir o que foi estipulado no edital, sendo assim, Hely 
Lopes Meirelles traz a seguinte definição: 

Julgamento objetivo é o que se baseia no critério indicado no edital e nos termos específicos das 
propostas. É princípio de toda licitação que seu julgamento se apoie em fatores concretos pedidos 
pela Administração, em confronto com o ofertado pelos proponentes dentro do permitido no edital 
ou convite. Visa afastar o discricionarismo na escolha das propostas, obrigando os julgadores a 
aterem-se ao critério prefixado pela Administração, com o quê se reduz e se delimita a margem de 
valoração subjetiva, sempre presente em qualquer julgamento (arts. 44 e 45).  
 
 

O art. 37, inciso XXI, CF, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 

outras providências. 
Lei 8.666/93: 

Art. 44 - No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos 
definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos 
por esta Lei. 
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§ 1º -É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou 
reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os licitantes.(...)  

Art. 45 – O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de Licitação ou o 
responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios 
previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele 
referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de 
controle jurisprudência. (Grifo nosso) 

TUDO QUE É VEDADO: Art. 3º - 8.666/93 

 
§ 1º É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de 
sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da 
sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante 
para o específico objeto do contrato, 

II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, 
previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se 
refere a moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de 
agências internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no art. 3o da Lei no 8.248, 
de 23 de outubro de 1991. (...) 

 
A preservação do julgamento objetivo, portanto, demanda a existência de cláusula clara e precisa 
quanto ao conteúdo dos atestados a serem apresentados, à luz do efetivamente necessário à 
avaliação da qualificação técnica do licitante para bem executar o objeto licitado.  

Após a revisão da doutrina e da jurisprudência, conclui-se que a observância dos 
princípios administrativos nas licitações e contratos públicos é fator essencial para a legalidade e 
a regularidade das contratações públicas. A Lei de Licitações elencou os princípios administrativos 
aplicáveis, todos aqui relacionados e analisados à luz da melhor doutrina e da jurisprudência do 
Tribunal de Contas da União. 

Que, em licitações públicas, o descumprimento de um princípio quase sempre implica o 
descumprimento de outros princípios. 

Um dos princípios basilares da licitação pública compreende o julgamento objetivo.  

Como julgamento objetivo entende-se aquele baseado em critérios e parâmetros concretos, 
precisos, previamente estipulados no instrumento convocatório, que afastem quaisquer 
subjetivismos quando da análise da documentação. 

É comum, nesse sentido, a existência de cláusula de habilitação técnica exigindo a apresentação 
de atestados que comprovem “aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características. Contudo é essencial que se estabeleça clausulas que especifiquem os tipos de 
documentos para a certificação técnica ( importante apontar na clausula a exigência da certidão 
de capacidade técnica expedida por órgão fiscalizador competente). 
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ESRA - Engenharia, Serviços e Representação Aeronáutica Ltda. 

Rua Loanda, 982 -  Chácaras Reunidas 

São José dos Campos – SP   CEP 12238-330 

Tel.:  (12) 3934-8289  Fax: (12)  3931 7213 

CNPJ  66.889.783/0001-14          I.E.  645.176.878-116 

www.esra.com.br  

 

 Cláusulas genéricas comprometem a objetividade no julgamento. 

 
Dos Motivos da Impugnação: 
 

 Do não atendimento de exigências legais no Termo de Referencia 
 
Observa-se no Edital em seu Termo de Referencia, que a Administração esmera-se na justificativa da 
necessidade de compra dos equipamentos objeto desta licitação, principalmente da necessidade de 
prover os Tripulantes de suas aeronaves, de equipamentos que promovam a proteção individual em 
suas operações funcionais, mas coloca como bastante e necessário equipamento que NÃO atende as 
exigências colocadas por ela mesmo, o que além dos riscos aos usuários fará a Administração arcar com 
custos várias vezes superior ao valor de mercado dos produtos aqui descritos. 
 
 
Ocorre que, em que pese a correção das justificativas apresentadas, que as leis sob as quais se baseiam 
estas justificativas devem ser atualizadas e melhor explicadas, o que não compromete de maneira 
alguma o objetivo da Administração em proteger os seus tutelados. 
 
Ao solicitar a compra de capacetes de paraglide para uso em helicópteros e aviões de combate a 
incêndio demonstra não estar preparada para esta função, portanto repetimos o que diz a legislação 
que a Administração é obrigada a seguir e não adaptar conforme suas conveniências. 
 
A homologação de um produto significa que o mesmo está apto a cumprir as funções previstas e 
exigidas pela legislação, seja ela aeronáutica, seja do Ministério do Trabalho. 

 
35.1.3 Esta norma se complementa com as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos Órgãos 
competentes e, na ausência ou omissão dessas, com as normas internacionais aplicáveis. (grifo e negrito 
nosso) 
35.2. Responsabilidades 
35.2.1 Cabe ao empregador: 
a) garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas nesta Norma; 

 
 

Desta forma, com o fim de salvaguarda os recursos da Administração, que no final pertencem a todos os 
brasileiros e equalizar a competição, solicitamos a inclusão de exigência de manutenção dos 
equipamentos conforme as normas aeronáutica vigentes e que no caso de produtos importados, TODOS 
OS CUSTOS sejam suportados pelo importador/vendedor externo. E no caso de oficina reparadora no 
Brasil, que siga as normas do RBHA-145/RBHAC-145. 
 
 No caso de necessidade de exercer a garantia do capacete de voo, sem esta exigência, se o produto for 
importado, a Administração terá que abrir licitação para contratação de Despachante Alfandegário para 
exportação temporária do equipamento, incluindo aí fretes, seguros e demais custos logísticos. Aguardar 
a análise do fabricante quanto a aplicabilidade ou não da garantia. Se aplicável, abrir nova licitação para 
reimportar o equipamento e o custo de um simples parafuso ou viseira chegar ao valor de milhares de 
reais, mesmo em garantia. Nestes tramites e mesmo que os valores sejam, dentro da garantia, 
suportados pela fornecedora, os equipamentos podem ficar vários meses indisponíveis, prejudicando as 
operações do GAVOP-CBMDF. 
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A Administração ERRA ao não exigir a HOMOLOGAÇÃO do Capacete de voo, mas como 
simples Adquirente não pode, nem deve assumir as funções do órgão responsável pela definição do 
que é necessário ou não para um equipamento adequado ao voo. 

Alegar, como foi feito em resposta a impugnação anterior de que capacetes que cumprem a 
norma EN966 satisfazem a Administração e que outros capacetes devem apresentar laudos e 
documentos, como linha de pensamento, soa um total direcionamento aos capacetes da empresa 
PARACLETE e coloca em risco a vida dos potenciais usuários, deitando por terra todo o princípio da 
igualdade. 

Colocar a norma AER161/P como superada substituindo a por norma de paraglider, mostra 
total falta de critérios técnicos e conhecimento do setor aeronáutico, resvalando perigosamente 
para preferencias pessoais. 

 
DO PEDIDO. 
 
Tendo como objetivo a equalização dos licitantes, a proteção dos futuros usuários e o resguardo dos 
recursos da Administração, e conforme as razões acima elencadas, requer-se seja a presente 
IMPUGNAÇÃO julgada procedente, para: 
 

 Seja retificado o Edital e o Termo de Referencia e suas exigências, retirando se o atendimento à 
norma EN966:2012 e à norma MIL-DTL-87174 A, como suficientes, alterando para QUAIS os 
valores mínimos de quais os ensaios serão suficientes para a comprovação da adequação do 
capacete e com a correta modificação das especificações e documentações a serem 
apresentadas, seguindo os ditames da lei. 

 Seja inclusa a norma AER 161/P da Força Aérea Brasileira e a homologação por esta norma, 
superior as exigências atuais no edital retificado, como suficiente para comprovação ou então, 
baseando-se na justificativa dada pela Administração para a não inclusão desta norma: 

 
2.17. É importante ressaltar que não foi utilizada norma Nacional AER161p, por se tratar de norma da 
década de 1960, não sendo mais adotada pela Força Aérea Brasileira. (grifo, negrito e itálico nosso) 
 

Como nenhuma das outras duas normas são adotadas pela Força Aérea Brasileira e são da década 
de 70 e 90 e projetos de capacete da década de 50-60, e ainda relacionadas a uso em equipamentos 
diferentes dos adotados pelo CBMDF, pelo princípio da igualdade, também deverão ser suprimidas do 
escopo do edital. 
 

 A republicação do Edital, corrigido e com os vícios apontados eliminados, reabrindo-se os prazos, 
conforme exigido no § 4º, do art. 21, da Lei nº 8666/93. 

 
Nestes termos, 
 
 
P. deferimento 
 
____________________________ 
     SIDINEY PERUCHI DE GODOY 
                 Sócio-Gerente 

Impugnação Empresa ESRA (30409163)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 216



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Comissão Permanente de Licitação/Pregoeiros e Equipe de Apoio

 

RELATÓRIO DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - ANÁLISE E DECISÃO DO PREGOEIRO

PROCESSO: 00053-00079697/2019-07.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2019-CBMDF.

OBJETO: Aquisição de capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção Individual (EPI)
des nado aos pilotos, médicos e enfermeiros do Grupamento de Aviação Operacional do Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo
de Referência constante do Anexo I do Edital.

 

ASSUNTO: Pedido de impugnação apresentado ao pregão em referência.

IMPUGNANTE: ESRA - Engenharia, Serviços e Representação Aeronáutica Ltda.

 

DOS FATOS

 

1. A empresa ESRA - Engenharia, Serviços e Representação Aeronáu ca Ltda, CNPJ:
66.889.783/0001-14, apresentou, tempes vamente, Pedido de Impugnação ao Pregão Eletrônico nº
72/2019-CBMDF.

 

DA ANÁLISE

 

2. Seguem abaixo as alegações da empresa em síntese:

 

2.1. Em relação às normas exigidas em edital, norma MIL-DTL- 87174A; norma
EN966:2012; ou norma que venha a atualizar ou subs tui-la, que a Norma Europeia especifica os
requisitos e métodos de ensaio para capacetes usados em parapente, asa delta e aviões ultra-leve, ou
seja, capacetes de proteção para desportos aéreos, não havendo para uso em helicópteros ou aviões e
uso em atividades de alto risco.

 

2.2. Afirma que a Administração não incluiu a norma AER161/P por não ser solicitada
pela Força Aérea Brasileira, mas em sua opinião tal norma tem requisitos de desempenho superiores
às normas indicadas, concluindo que os capacetes de voo homologados por tal norma superam as
normas indicadas.

 

2.3. Quanto a norma MIL DTL-87174A cita que não é mais u lizada para uso em
helicópteros, pois se trata de norma destinada a uso em aeronaves de asa fixa.
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2.4. Prossegue informando que, em sua interpretação, existe um vício na especificação
que pode levar a interpretações subjetivas, entretanto, não indica os motivos.

 

2.5. Por fim, solicita que sua impugnação seja julgada procedente no sen do de alterar
o Edital: a) Re rando o atendimento às normas EN966:2012 e MIL-DTL-87174 A; b) Citando os valores
mínimos de ensaios que serão suficientes para a comprovação da adequação do capacete; c) Incluir a
norma AER 161/P da Força Aérea Brasileira e a homologação por esta norma e d) Republicação do
Edital reabrindo-se os prazos, conforme exigido no § 4º, do art. 21, da Lei nº 8666/93.

 

3. Em análise ao pedido de impugnação o setor técnico responsável pela elaboração
das especificações exigidas em edital (GAVOP/CBMDF) informa, em síntese, o seguinte:

[...]

Foram promovidas pelo Grupamento de Aviação Operacional inserções
norma vas e melhoramentos redacionais estabelecendo que índices
definidos em normas internacionais (e suas atualizações) sirvam de
patamares mínimos de qualidade do objeto pretendido, a exigência de
homologação, porém, com a inclusão da apresentação de relatórios de
ensaio/laudos emi dos por laboratório reconhecido e acreditado por
órgão cer ficador, signatário de acordo mul lateral de reconhecimento
estabelecido pela IAF, IAAC, EA, ILAC e no Brasil DCTA/IFI.

Não existe norma específica que trata de capacete de voo da a vidade de
resgate aéreo com aeronaves de asas rota vas, sendo assim, cabe a
administração encontrar nas normas existente os padrões e quesitos que
melhor atendam à atividade realizada.

Com intuito de aumentar o número de empresas par cipantes no certame
conforme constam no processo orçamentos conforme protocolos SEI-GDF
(24537197), (24537643), (24914038), (24941469), com exigência
das normas EN966:2012, ou a norma MIL-DTL-87174 A ou norma que venha
a atualizar ou subs tuí-las conforme redação do Edital, o capacete deve
atender a norma, e outros itens exigidos no edital que juntos tornam o
equipamento compatível com a atividade. 

Além do exposto, causa uma certa surpresa o ques onamento quanto a
re rada da norma MIL-DTL-87174 A, pois no próprio site da ESRA a
empresa afirma possuir essa cer ficação em seu capacete de voo
conforme link http://www.esra.com.br/interno/produtos.aspx, e
conforme documento em anexo protocolo SEI-GDF 30342012.

Quanto à caducidade da norma AER161/P foi informado pelo DCTA/IFI que
tal norma não está mais em uso, conforme protocolo SEI-GDF (30345228).
Ressalto que a inclusão da referida norma trará embaraço a administração
e incidirá em restrição da concorrência, em benefício da impugnante.

Ainda nessa temá ca a inclusão somente da norma AER161/P como
solicita a Impugnante trará grave infração a lei 8666/93 trazendo
direcionamento e prejuízo a administração; 

Art. 3º - 8.666/93 § 1º É vedado aos agentes públicos: 

I - admi r, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter
compe vo, inclusive nos casos de sociedades coopera vas, e
estabeleçam preferências ou dis nções em razão da naturalidade, da
sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato,

II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal,
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trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e
estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de
pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências
internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no art. 3º da
Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991. (...)

Em complemento, buscou-se preencher eventual lacuna futura por edição
de normativa mais recente textualmente melhor adequada.

Houve uma falha na interpretação por parte da Impugnante com relação
ao RBHAC-145 protocolo SEI-GDF (30346190) nas paginas 7/8, tratam
exclusivamente de cer ficação, peças e componentes mecânicos e
eletrônicos para aeronaves e não de Equipamentos de Proteção Individual
(capacete de voo).

A Impugnante traz grave ofensa a administração quando cita em seu
pedido de impugnação a seguinte frase: "Da mesma forma, a
homologação é a garan a de que o equipamento é adequado para o uso
previsto ou, novamente o CBMDF está se colocando como órgão
Homologador, semelhante ao DCTA e ao MTE/INMETRO ?", no entanto, o
que se busca é a contratação de empresas idôneas e capazes de fornecer
equipamentos de qualidade para utilização das tripulações.

Informo que o Termo de Referência não está em dissonância com a lei
8.666/93 em especial com o art. 3°, § 1°, inciso I da Lei n° 8.666/93. Cito
ainda o artigo 14, e na seção V artigo 15 inciso I:

Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu
objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob
pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe ver dado
causa.

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:
I - atender ao princípio da padronização, que imponha compa bilidade de
especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso,
as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas;

Do exposto, verifica-se a existência de lacuna técnica a ser preenchida.
Desta feita, para o certame, observando a discricionariedade
da Administração, os parâmetros mínimos exigíveis foram definidos pelos
Comandantes de Esquadrão e do Grupamento de Aviação Operacional,
buscando, sem qualquer prejuízo à competição.

Houve uma falha na interpretação por parte da Impugnante com relação à
autoridade competente para o caso dos uniformes e equipamentos
exigidos, que no contexto CBMDF será de responsabilidade dos
Comandantes de Esquadrão, Grupamento de Aviação
Operacional, Comandante Especializado, Comandante Operacional,
Subcomandante Geral, Comandante Geral dependendo do caso, sendo
que com relação ao caráter técnico os Comandantes de Esquadrão,
Grupamento de Aviação Operacional possuem a exper se necessária para
a definição dos parâmetros técnicos, e não a Impugnante. 

Do exposto, solicito INDEFERIMENTO DO ATO IMPUGNANTE, emanando,
por este setor demandante, ato revisional do edital do PE nº 72/2019 –
DICOA/DEALF/CBMDF, apresento a Vossa Senhoria o pronunciamento
deste setor técnico.

[...]

 

4. Portanto, entendo que o setor técnico abordou e rebateu os argumentos apontados
pela Impugnante, inclusive com a realização de diligências u lizadas para refutá-las: a) No site da
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própria impugnante onde a empresa afirma possuir cer ficação da norma MIL-DTL-87174 em seu
capacete de voo, conforme documento em anexo protocolo SEI-GDF 30342012; b) Junto ao DCTA/IFI,
quanto à caducidade da norma AER161/P, onde foi informado que tal norma não está mais em uso,
conforme protocolo SEI-GDF (30345228) e c) Consulta ao RBHAC-145 nas páginas 7/8, protocolo SEI-
GDF (30346190), que comprova falha na interpretação por parte da Impugnante, uma vez que tratam
exclusivamente de cer ficação, peças e componentes mecânicos e eletrônicos para aeronaves e não
de Equipamentos de Proteção Individual (capacete de voo).

 

5. Ressalta-se ainda que a Impugnante afirma que existe um vício na especificação do
produto que pode levar a interpretações subjetivas, mas não indica os motivos para tal.

 

DA CONCLUSÃO

 

6. Diante do exposto, consubstanciado na análise da impugnação realizada pelo setor
técnico, entendo que os argumentos da empresa ESRA - Engenharia, Serviços e Representação
Aeronáutica Ltda, CNPJ: 66.889.783/0001-14, não merecem prosperar.

 

7. Isto posto, RESOLVO:

 

RECEBER e CONHECER o Pedido de Impugnação da empresa ESRA - Engenharia,
Serviços e Representação Aeronáutica Ltda, CNPJ: 66.889.783/0001-14, visto sua tempestividade;

 

NEGAR PROVIMENTO ao pedido.

 

Os documentos ob dos em diligências protocolo SEI-GDF 30342012; protocolo SEI-GDF
(30345228) e protocolo SEI-GDF (30346190) encontram-se disponíveis para consulta no site
www.cbm.df.gov.br (clicar em acesso à informação / licitações e contratos / licitações / 2019 / pregão
eletrônico / PE nº 72-2019).

 

FRANKNEI DE OLIVEIRA RODRIGUES – Ten.-Cel. RRm/PTTC.

Pregoeiro do Certame

Documento assinado eletronicamente por FRANKNEI DE OLIVEIRA RODRIGUES, Ten-Cel. RRm ,
matr. 1399993, Assessor(a), em 24/10/2019, às 17:39, 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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 30409844 código CRC= 39796D1F.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"
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DTE do BRASIL 
DTE DO BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELLI 
CNPJ: 32.511.488/0001-08 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11.343.961 
Av. das Américas 3333, sala 606 Barra da Tijuca 
Rio de Janeiro - RJ CEP 22631-003 
Fone: 21-98495-2406, E-mail: pcabral@defense-tech.com 
www.dtedobrasil.com

Para: 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E FINANCEIRA 
DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES 

COTAÇÃO Nr: 04/2019 Data: 25/Outubro/2019 Validade: 60 dias 
REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2019 - DICOA/DEALF/CBMDF 

Item Descrição Condição Qtd Prazo de 
entrega 

Preço 
Unitário 

Preço total 

01 Capacete de voo marca Gentex, 
modelo HGU-56/P. 

Local de entrega; 
Centro de Suprimento e Material (CESMA) 
do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 
Federal (CBMDF), localizado no Setor de 
Áreas Isoladas Sul (SAIS) Quadra 4, lote 5, 
Setor Policial Sul, Complexo da Academia de 
Bombeiro Militar – Brasília-DF, 

Novo 58 UN 120 
DIAS 

R$ 21.206,89 R$ 
1.229.999,62 

Nome Completo: PAULO ROBERTO CABRAL COSTA 
RG: 370571 COMAER 
Telefone de contato: 21-98495-2406 

Paulo Cabral, Desenvolvimento de negócios 

TOTAL R$ 
1.229.999,62 
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DESCRITIVO DO CAPACETE DE VOO PARA O 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 
 
APRESENTAÇÃO: 

 
A experiência da Gentex com o capacete para asas rotativas modelo HGU-56/P junto 

a inúmeros usuários ao redor do mundo, mantenedores, profissionais de aquisição e 
fabricantes da indústria e outros parceiros de acessórios de capacete, levou a Gentex à 
conclusão de que o HGU-56/P é o modelo de capacete capaz de fornecer proteção, 
estabilidade extrema, rigidez, conforto e uma interface comum para a adaptação de atuais 
e futuros dispositivos montados no capacete, sendo, então, a abordagem preferencial para 
atender aos requisitos das aeronaves de asas rotativas no Brasil e no mundo. 

 
1. OBJETO 

1.1. Fornecimento de 58 (cinquenta e oito) capacetes de voo projetados para serem 

utilizados como Equipamento de Proteção Individual (EPI) por tripulações de 

helicópteros do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. 

2. DESCRIÇÃO DO MODELO OFERTADO 

2.1. Capacete marca Gentex, modelo HGU-56/P RWH. 

2.1.1. Desenvolvido para proteção para pilotos, tripulantes de helicópteros e 
mecânicos aeronáuticos, proporcionando proteção integral do crânio e da face 
contra choques mecânicos e chamas; 

2.1.2. Incorporado pelo Exército americano em 1995, com recentes melhorias em 
2016, melhorias que resolveram reclamações quanto à centro de gravidade, 
reduziram peso, aumentaram o campo visual, tornando-o facilmente utilizável 
durante o uso prolongado mantendo os níveis de proteção contra impacto 
líderes da indústria; 

2.1.3.  É um capacete consagrado mundialmente pela qualidade e atendimento aos 
requisitos para operação em voo; 

2.1.3.1. Atende plenamente às necessidades do CBMDF tanto na operação de 
helicópteros quanto em aeronaves de asa fixa; 

2.1.4. O capacete Gentex HGU-56/P foi, desde o início do projeto conjunto com o 
Exército americano, desenvolvido, testado e aprovado para uso de Óculos de 
Visão Noturna (OVN – NVG); 

2.1.4.1. É usado e requisitado pela USAF com o requisito essencial de OVN; 
2.1.4.2. O capacete marca Gentex, modelo HGU-56/P RWH encontra-se em 

operação no Brasil no Batalhão de Aviação Policial da Polícia Militar de 
Santa Catarina, equipados com OVN. (Fonte: 
https://www.pilotopolicial.com.br/bapmsc-adquire-capacetes-gentex- 
equipados-com-night-vision/); 

2.1.5. O capacete Gentex HGU-56/P, padrão de capacete do Exército americano, tem 

CAPACETE PARA ASAS ROTATIVAS GENTEX 
MODELO HGU-56/P 
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sido adotado pelas Forças Aéreas, Guardas Costeiras, patrulhas de fronteiras, 
Corpos de Bombeiros, Polícias Militares e muitos outros usuários internacionais. 

3. CARACTERÍSTICAS E ACESSÓRIOS 
3.1. O capacete HGU-56/P RWH é moldado em material composto de aramida, Kevlar® 

e resina epoxy antichama. 

3.2. Pintura monocromática em base PU (poliuretano) na cor branca, recoberto por verniz 

protetor, com adesivo com o brasão do CBMDF; 

3.3. CABO HELICOIDAL DE COMPRIMENTO MÁXIMO de 70cm retraído e 160cm 

distendido, possibilitando aos tripulantes realizarem operações externas, sobre os 

esquis ou deitados sobre o piso da aeronave; 

3.4. Dupla viseira anti-impacto nas cores cinza/fumê e incolor, que não causa obstruções 

a altura dos olhos (preservando todo o campo de visão natural); 

3.5. O capacete do CBMDF será equipado com uma plataforma de “ÓCULOS DE VISÃO 
NOTURNA” (NVG-Night Vision Goggles) de desconexão rápida (QD – Quick 

 

Disconnect) na carcaça da viseira e na cor do capacete. Este suporte QD permite que 
os NVGs sejam rapidamente instalados ou removidos conforme necessário para a 
missão. E os NVGs também podem ser movidos rapidamente de um capacete para 
outro, veja acima as fotos do suporte QD. 

 
3.6. Sistema de retenção do tipo “engate rápido” ou similar; 

3.7. Conexão com a aeronave através de PLUG U-174U; 

3.8. O capacete contém controle individual de volume. 

3.8.1. O controle do volume será fornecido como parte do sistema de redução de 

ruído, ANR, através do cabo do mesmo. 

3.9. Será fornecido cabo adaptador PLUG FÊMEA para pino U-174U com SAÍDA para 

MACHO de10 pinos. 

 
Figura 1 – Cabo com SAÍDA MACHO de 10 pinos 
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3.13. 

3.12. 

3.10. Compatibilidade do sistema de comunicações: 

3.10.1. Todo o sistema de comunicações do capacete de voo será compatível 

com o sistema de comunicações da frota de helicópteros operada pelo CORPO 

DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, permitindo que a 

tripulação faça todas as comunicações a bordo da aeronave por este capacete. 

3.10.2. Fones: 

3.10.2.1. Impedância: Dinâmico, 300 ohms cada, montados em paralelo. 

3.10.2.2. Tipo: Dinâmico 

3.10.3. Microfones: 

3.10.3.1. Modelo: M7a ou similar, dinâmico, com cancelamento de ruído e 

ativação por voz (voice active). 

3.11. O sistema de comunicação proverá proteção eficiente contra interferência tipo 

RFI (Radio Frequence Interference) e EMI (Electro-Magnetical Interference) através 

de blindagem dos cabos que terão sistema de aterramento na aeronave. 

O suporte de fixação do microfone será flexível, em fibra de carbono e com 

ajuste de distância, colocando o microfone em qualquer posição pretendida. 

O capacete será fornecido com um sistema eletrônico de Redução Ativa de 

Ruídos, como adicional ao sistema passivo de ruído, modelo Lightspeed LSA 56, 

desenvolvido especialmente para o capacete HGU-56/P. 

3.14. Tamanhos P, M, G, GG (ou tamanhos que atendam a todo efetivo operacional 

mediante kits de adaptação personalizados) ou tamanhos que contemplem ajustes 

em cabeças de tamanhos 52 até 63 cm; 

3.15. Forração interna substituível, em tecido não alérgico, de fácil remoção para 

limpeza e manutenção, com espaçadores revestidos para os ajustes de cabeça 

(altura, frontal e nuca), sendo fixados na parte interna do capacete por meio de velcro, 

possibilitando o ajuste personalizado; 

3.16. Bolsa em tecido resistente, objetivando acondicionamento e transporte deste 

EPI, fechada por zíper e dotada de um bolso interno para transporte de manual de 

instruções, bolso externo para transporte de documentos de voo. A bolsa é dobrável 

quando o capacete estiver em uso. 

4. REQUISITOS DE DESEMPENHO 

4.1. APROVAÇÕES: 

4.1.1. PROTEÇÃO ANTI-IMPACTO – CABEÇA 
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4.1.1.1. ÁREA SUPERIOR DA CABEÇA - COROA (CROWN AREA) – O 

capacete Gentex HGU-56/P RWH atende à norma MIL- 87174A, conforme 

relatório de testes e do USAARL em anexo; 

4.1.1.2. ÁREA FRONTAL DA CABEÇA (HEADBAND): O capacete Gentex 

HGU-56/P RWH atende à norma MIL-87174A, conforme relatório de testes 

e do USAARL em anexo; 

4.1.1.3. PROTEÇÃO ANTI-IMPACTO DAS LATERAL E/OU ORELHAS (SIDE 

AND/OR EAR IMPACT PROTECTION) - O capacete Gentex HGU-56/P 

RWH atende à norma MIL-87174A, conforme relatório de testes e do 

USAARL em anexo; 

4.1.1.4. PROTEÇÃO ANTI-PERFURANTE (SHELL PENETRATION 

RESISTANCE): O capacete Gentex HGU-56/P RWH atende à norma MIL-

DTL-87174A, conforme relatório de testes e do USAARL em anexo; 

4.1.1.5. PROTEÇÃO ACÚSTICA (ACOUSTIC ATTENUATION): O capacete 

Gentex HGU-56/P RWH atende à norma MIL 87174A, conforme relatório de 

testes e do USAARL em anexo; 

4.1.1.6. PROTEÇÃO ANTI-IMPACTO DOS VISORES: O capacete Gentex 

HGU-56/P RWH atende à norma MIL-V-43511D, conforme relatório de 

testes e do USAARL em anexo; 

4.1.2. Com sistema de proteção para os olhos, compatível com uso simultâneo de 

óculos, composto por duas viseiras do tipo fumê e cristal, rotativas ou deslizantes, 

com tratamento contra arranhões e contra embaçamento, com travas de início e 

fim de curso, com recolhimento da viseira através de atuadores localizados na 

parte externa. 

4.1.2.1. QUALIDADE ÓPTICA DOS VISORES: O capacete Gentex HGU-56/P 

RWH atende à norma MIL-V-43511D, conforme relatório de testes e do 

USAARL em anexo; 

4.1.2.2. SISTEMA DE RETENÇÃO: O sistema de retenção do capacete 

Gentex HGU- 56/P RWH garante que o capacete se solta do usuário em 

condições de impacto, conforme MIL 87174, conforme relatório de testes e 

do USAARL em anexo; 

Proposta e Documentação Técnica - Empresa DTE (30772648)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 226



Página 5 de 6 
 

4.1.2.3. O sistema de retenção é composto de cinta jugular fixada na estrutura 

do capacete, com ajuste e travamento de ação rápida (“saque-rápido”) e 

ajuste na região da nuca. As cintas têm almofadas de apoio do queixo em 

tecido e/ou couro macio e da nuca em tecido. 

5. DAS CONSIDERAÇÕES 

5.1. Os capacetes Gentex HGU-56/P RWH estarão acompanhados de: 

5.1.1. Manual de instruções, programa de manutenção e catálogo de peças e 

opcionais do equipamento. 

5.1.2. Uma bolsa em tecido resistente, para acondicionamento e transporte do 

capacete, fechada por zíper e dotada de um bolso interno para transporte de 

manual de operação e bolso externo para transporte de documentos de voo. 

5.1.3. 40 (quarenta) espumas para proteção do microfone fora as que virão junto a 

cada capacete; 

5.1.4. 20 (vinte) conjuntos de forrações internas (Gentex XLiner) para ajuste de 

tamanho interno do capacete; e 

5.1.5. 20 (vinte) pares de almofadas auriculares. 

5.1.6. 6 (seis) adaptadores para a conexão em aeronaves de asa fixa (padrão GA - 

General Aviation) e 15 (quinze) adaptadores para asa rotativa no modelo plug U- 

174/U para plug engate rápido 10 pinos. 

5.1.7. Site do fabricante Gentex: https://shop.gentexcorp.com/gentex-hgu-56-p-improved-

rotary-wing-helmet-system/ 

6. GARANTIA TÉCNICA 

6.1. Iremos fornecer a garantia de 1 (hum) ano, contados a partir da data de aceitação do 

objeto, de acordo com as normas vigentes. 

7. DATA PARA ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

7.1. Os capacetes de voo serão entregues em até 120 (cento e vinte) dias, a partir da 

assinatura do Contrato.  

8. FOTOS DO CAPACETE OFERTADO:  
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9. ANEXOS:

9.1. Relatório de Testes (END-ITEM TESTING)

9.2. USAARL Report 93-14_Helmet Fitting Anthropometrics

9.3. USAARL Report 97-08_Sound Attenuation;

9.4. USAARL Report 98-12_Head Injury Mitigation;

9.5. USAARL Report 98-18 Visor Use.

DTE do BRASIL 
DTE DO BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELLI 

Representante Oficial e exclusivo da Gentex para o Brasil e México
CNPJ: 32.511.488/0001-08 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11.343.961  
Av. das Américas 3333, sala 606 Barra da Tijuca  
Rio de Janeiro - RJ CEP 22631-003  
Fone: 21-98495-2406, E-mail: pcabral@defense-tech.com, www.dtedobrasil.com 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FIM DO DESCRITIVO 

Proposta e Documentação Técnica - Empresa DTE (30772648)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 228



PLATAFORMAS DE SISTEMAS DE CAPACETE PARA TRIPULANTES DE AERONAVES // 

GENTEX HGU-56/P IMPROVED 
O capacete padrão do Exército dos EUA 

A Gentex melhorou o seu mais perfeito e eficaz  
capacete para suportar o objetivo do Programa de 
Pilotos do Exército dos EUA a fim de acertar o 
centro de gravidade, reduzir o peso e melhorar o 
campo visual, para atender às exigências em 
missões prolongadas dos pilotos e tripulantes de 
aeronaves.  

O capacete HGU-56/P 'IMPROVED' pesa menos do 
que o HGU-56/P anterior, tornando-o facilmente 
utilizável durante o uso prolongado, mantendo os 
níveis de proteção contra impacto líderes da 
indústria.  

Utilizando um sistema de retenção e suspensão 
leve inovador, o sistema melhorado aumenta o 
conforto e a estabilidade. 
As mudanças de projeto adicionais proporcionam 
melhor percepção situacional, movendo a cabeça do 
usuário para a frente para aumentar o campo de 
visão.  
Projetado para atender às estritas exigências das 
Forças Armadas dos EUA, este sistema de 
capacetes pode ser utilizado com ou sem sistemas 
de display montados no capacete ou equipamentos 
de entrega de oxigênio. A tecnologia de ANR reduz a 
exposição ao ruído para tripulantes de aeronaves que 
voam em aeronaves mais ruidosas e durante 
missões mais prolongadas. 
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Belo Horizonte, 23 de outubro de 2019. 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 

Atestamos para dos devidos fins, que a empresa: DTE DO BRASIL COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 32.511.488/0001-08, nos 

atendeu de maneira satisfatória fornecendo o material abaixo relacionado. . 

 

 

Referente à Nota Fiscal n° 000.001 
 

 Macacão de Voo 
 
 
 
 
    Realizando a entrega na data prevista, não constando em nossos registros nada que a 
desabone como fornecedora, nem os produtos por ela fornecido.                     
 
 
 

 
 
 

Por ser verdade, firmamos o presente. 
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10/22/2019 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal

https://ww1.receita.fazenda.df.gov.br/cidadao/certidoes/emitir/32511488000108 1/1

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA 

SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO Nº: 327016011992019
ENDEREÇO: NAO CADASTRADO
CIDADE: NAO CADASTRADO
CNPJ: 32.511.488/0001-08

FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____________________________ CERTIFICAMOS QUE _____________________________

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 20 de janeiro de 2020.

Certidão emitida via internet em 22/10/2019 às 15:01:24 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: DTE DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI
                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.511.488/0001-08
Certidão nº: 187466787/2019
Expedição: 23/10/2019, às 12:54:48
Validade: 19/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que DTE DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI
                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
32.511.488/0001-08, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Nome: PCABRAL DBA DTE DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI
Nome Novo: DTE DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI
NIRE: 336.0076665-6 Protocolo: 00-2019/571867-4 Data do protocolo: 25/09/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/09/2019 SOB O NÚMERO 00003772436 e demais constantes do termo de
autenticação.
Autenticação: C95614E6A39FCB2AADED847B2AB6749B279B05DCD929611DAADE1212F3CDDAEC
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    Oficio do Registro de Distribuição

SERVIÇO REGISTRAL - RIO DE JANEIRO - CAPITAL

RUA DO OUVIDOR, 63 - 2º ANDAR - CENTRO - RJ
Delegatário: Lélio Gabriel Heliodoro dos Santos

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS
O REGISTRADOR DO 1º OFICIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E

COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

C      E      R      T      I      F      I      C      A

22/10/2019>25/10/2019 [3]

20191021295344-001/001

1º
FINALIDADE EXCLUSIVA declarada pelo requerente:

CONCORRENCIA.

com referência aos assuntos abaixo mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Serviço os livros e/ou
assentamentos das distribuições em curso ou andamento relativos a:
A)   FALÊNCIAS,   CONCORDATAS,  INSOLVÊNCIAS  E  RECUPERAÇÕES  JUDICIAIS  DISTRIBUIDAS  A  UMA  DAS
VARAS EMPRESARIAIS.

DESDE DEZENOVE DE OUTUBRO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE ATÉ DEZENO
VE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE(19/10/1999 ATÉ 19/10/2019), dele(s
)********************************************************************

*_*_*_*_*_*_*_*_NADA_CONSTA_*_*_*_*_*_*_*_*
Relativamente ao nome de DTE DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFE
SA EIRELI - CNPJ: 32.511.488/0001-08***********************************
Rio  de Janeiro, Capital em 23/10/2019. QUALIFICAÇÃO conf. o requerido.
Emolumentos Tab.01. Ato 01: R$ 40,05, Tab.04-Ato 08: R$ 41,23, LEI 6.37
0 Art.2 §4: R$ 0,82, FETJ: R$ 16,25, FUNDPERJ: R$ 4,06, FUNPERJ: R$ 4,0
6, FUNARPEN: R$ 3,25, ISS: R$ 4,32. TOTAL: R$ 114,04. EU, RICARDO DA CO
STA MEIRELES (Mat.94/1867),Oficial Substituto a assino digitalmente.
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
|   CERTIDÃO ESPECIAL - (ART.21, § 1º, IV CNCGJERJ)   |
|           ESTA CERTIDÃO REFERE-SE ÚNICA E           |
|         EXCLUSIVAMENTE AO ASSUNTO REQUERIDO.        |
|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|

Poder Judiciário - TJERJ

Corregedoria Geral da Justiça

Consulte a validade do selo em:

https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

EDFV 30981 NGV

- A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Central Eletrônica de Registros 

Públicos - ANOREG RJ (http://validador.e-cartoriorj.com.br).

- A certidão eletrônica estará disponível para download pelo período de 90 (noventa) dias após a sua

emissão.

- Para a validação deste documento através do QR Code deverá ser utilizado somente o aplicativo

validador e-cartoriorj, disponível na apple store ou Google Play.

- Provimento CGJ n°89/2016, regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços 

extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.

1

CERP: 39D8DC49-88C9-40C3-A3FF-FF43B586D70E Página 1 de 1
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2o. Ofício do Registro de Distribuição

969482
00/58 Pag: 0001

RUA DA ASSEMBLÉIA, 19 - 7o. ANDAR - CEP 20011-020

CERP: 43ee7793-44a5-4c35-8851-7bd59c457261

REQUERIDA EM: 21/10/2019
MODELO(C)>> CERTIFICA A a B <<

PARA FINS DE: CONCORRÊNCIA E LICIT

Ronaldo Cramer Moraes Veiga - Oficial Registrador
Jorge Constancio Cassas - Substituto

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS
O REGISTRADOR DO 2o. OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA
DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

C  E  R  T  I  F  I  C  A  e   D  Á   F  É  
QUE REVENDO OS LIVROS E ASSENTAMENTOS DAS DISTRIBUIÇÕES EM CURSO OU ANDAMENTO SOBRE:

A - Ações de Falência ou Concordata distribuídas as Varas Competentes, bem como, Inquéri-
    tos Judiciais Falimentares ou Falências Dolosas as Varas Criminais ou outras (art.186
    da Lei de Falências), Recuperações Judiciais;
B - Interdições previstas pela Lei no. 6024 desde 13/03/1974, que trata da intervenção e 
    Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras pelo Banco Central,do Brasil ou 
    Ministério da Fazenda, desde:
DEZESSETE DE OUTUBRO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE ATÉ DEZESSETE DE OUTUBRO
 DE DOIS MIL E DEZENOVE (17/10/1999 a  17/10/2019) dele(s).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.NADA CONSTA.-.-.-.-.-.-.-
Relativamente ao Nome de DTE DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 
DEFESA EIRELI Qualificação: 32511488000108  (conforme requerido).-.

EMITIDA EM: 23/10/2019, RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL
EU REGISTRADOR ASSINO. T O T A L R$: 114.04
EMOL R$: 81.28 - PMCMV(2%)R$: 0.82 - FETJ(20%)R$: 16.25 - FUNDPERJ(5%)R$: 4.06 - FUNPERJ(5%)R$: 4.06 - FUNARPEN(4%)R$: 3.25 - ISS(5%)R$: 4.32

Para a validação deste documento através do QR Code deverá ser
utilizado somente o aplicativo validador e-cartoriorj, 
disponível na apple store ou Google Play.

  Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
        EDEY53175-JJT

 Consulte a validade do selo em:
https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

Provimento CGJ 89/2016 regulamenta a emissão e uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Central Eletrônica de Registros  Públicos-ANOREG/RJ (http://validador.e-cartoriorj.com.br)

A certidão eletrônica estará disponível para download pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.
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Requerida em 22/10/2019

Finalidade declarada FINS NEGOCIAIS / CONCORRÊNCIA
8058039/2019-1.00

Modelo ESPECIAL  folha 01

0902872110

a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência 
Empresarial;
b) Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, 

a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência 
Empresarial;
b) Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, 
declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;

a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência 
Empresarial;
b) Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, 
declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
c) Ações distribuídas às Varas da Infância, da Juventude e do Idoso mencionadas nos parágrafos 1º e 3º do artigo 33 da 

a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência 
Empresarial;
b) Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, 
declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
c) Ações distribuídas às Varas da Infância, da Juventude e do Idoso mencionadas nos parágrafos 1º e 3º do artigo 33 da 
Consolidação Normativa da CGJ, desde

a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência 
Empresarial;
b) Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, 
declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
c) Ações distribuídas às Varas da Infância, da Juventude e do Idoso mencionadas nos parágrafos 1º e 3º do artigo 33 da 
Consolidação Normativa da CGJ, desde
DEZOITO  DE OUTUBRO DE UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE  ate DEZOITO  DE OUTUBRO DE DOIS 

a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência 
Empresarial;
b) Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, 
declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
c) Ações distribuídas às Varas da Infância, da Juventude e do Idoso mencionadas nos parágrafos 1º e 3º do artigo 33 da 
Consolidação Normativa da CGJ, desde
DEZOITO  DE OUTUBRO DE UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE  ate DEZOITO  DE OUTUBRO DE DOIS 
MIL E DEZENOVE (18/10/1999 ate 18/10/2019) deles  NADA CONSTA  contra o nome de: DTE DO BRASIL 

a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência 
Empresarial;
b) Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, 
declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
c) Ações distribuídas às Varas da Infância, da Juventude e do Idoso mencionadas nos parágrafos 1º e 3º do artigo 33 da 
Consolidação Normativa da CGJ, desde
DEZOITO  DE OUTUBRO DE UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE  ate DEZOITO  DE OUTUBRO DE DOIS 
MIL E DEZENOVE (18/10/1999 ate 18/10/2019) deles  NADA CONSTA  contra o nome de: DTE DO BRASIL 

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI, qualificacao: CNPJ 32.511.488/0001-08 (conforme requerido) 
Emitida em: 22/10/2019 Rio de Janeiro, RJ. OBS: Demais requisitos obrigatórios previstos na Lei 11.971/09: NÃO 

a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência 
Empresarial;
b) Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, 
declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
c) Ações distribuídas às Varas da Infância, da Juventude e do Idoso mencionadas nos parágrafos 1º e 3º do artigo 33 da 
Consolidação Normativa da CGJ, desde
DEZOITO  DE OUTUBRO DE UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE  ate DEZOITO  DE OUTUBRO DE DOIS 
MIL E DEZENOVE (18/10/1999 ate 18/10/2019) deles  NADA CONSTA  contra o nome de: DTE DO BRASIL 

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI, qualificacao: CNPJ 32.511.488/0001-08 (conforme requerido) 
Emitida em: 22/10/2019 Rio de Janeiro, RJ. OBS: Demais requisitos obrigatórios previstos na Lei 11.971/09: NÃO 
CONSTAM. 

a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência 
Empresarial;
b) Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, 
declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
c) Ações distribuídas às Varas da Infância, da Juventude e do Idoso mencionadas nos parágrafos 1º e 3º do artigo 33 da 
Consolidação Normativa da CGJ, desde
DEZOITO  DE OUTUBRO DE UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE  ate DEZOITO  DE OUTUBRO DE DOIS 
MIL E DEZENOVE (18/10/1999 ate 18/10/2019) deles  NADA CONSTA  contra o nome de: DTE DO BRASIL 

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI, qualificacao: CNPJ 32.511.488/0001-08 (conforme requerido) 
Emitida em: 22/10/2019 Rio de Janeiro, RJ. OBS: Demais requisitos obrigatórios previstos na Lei 11.971/09: NÃO 
CONSTAM. 
EMOLUMENTOS R$81,28 (Tab1, Ato1 e Tab4, Ato8) + R$ 0.82 (Lei 6.370/2012) + R$ 16.25 (FETJ) + R$ 4.06 

a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência 
Empresarial;
b) Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, 
declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
c) Ações distribuídas às Varas da Infância, da Juventude e do Idoso mencionadas nos parágrafos 1º e 3º do artigo 33 da 
Consolidação Normativa da CGJ, desde
DEZOITO  DE OUTUBRO DE UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE  ate DEZOITO  DE OUTUBRO DE DOIS 
MIL E DEZENOVE (18/10/1999 ate 18/10/2019) deles  NADA CONSTA  contra o nome de: DTE DO BRASIL 

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI, qualificacao: CNPJ 32.511.488/0001-08 (conforme requerido) 
Emitida em: 22/10/2019 Rio de Janeiro, RJ. OBS: Demais requisitos obrigatórios previstos na Lei 11.971/09: NÃO 
CONSTAM. 
EMOLUMENTOS R$81,28 (Tab1, Ato1 e Tab4, Ato8) + R$ 0.82 (Lei 6.370/2012) + R$ 16.25 (FETJ) + R$ 4.06 
(FUNDPERJ) + R$ 4.06 (FUNPERJ) + R$ 3.25 (FUNARPEN) + R$ 4.32 (LEI 7128/2015) valor total R$114,04 

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça

Selo de Fiscalização Eletrônico
EDFB39955 BHE

Consulte a validade do selo em:
https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

Cert. Proc. p/ /LUIZ            

3º Ofício do Registro de Distribuição da Capital
Av. Erasmo Braga, 227 - Grupo 201 - CEP: 20020-902

CERTIDÃO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO
DE FEITOS AJUIZADOS

CERP: ca1b10ad-ea54-414f-a4cb-b3aa465cc208
- A autenticidade desta certidao deverá ser confirmada na página da Central Eletrônica de Registros Públicos

ANOREG RJ (http://validador.e-cartorio.com.br)
- A certidão eletrônica estará disponível para download pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão

- Para a validação deste documento atraves do QR Code deverá ser utilizado somente o aplicativo validador
e-cartoriorj, disponível na Apple Store ou no Google Play

- Provimento CGJ n°89/2016, regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais

do Estado do Rio de Janeiro

O REGISTRADOR DO 3º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, AO VERIFICAR OS LIVROS E/OU ASSENTAMENTOS DE SEU OFÍCIO RELATIVOS A FEITOS EM ANDAMENTO NO PERÍODO
REQUERIDO E NO QUE CONCERNE AOS ASSUNTOS ABAIXO DISCRIMINADOS, CERTIFICA E DÁ FÉ
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CERTIDÃO MODELO ESPECIAL DE
FALÊNCIA

Emolmmentos:Tab 16 Item 01 R$40,05Tab 19 Item 08
R$41,23 (FETJ) R$:16,25 (FUNPERJ) R$:4,06
(FUNDPERJ) R$:4,06 (FUNARPEN) R$:3,25 (CG -
PORTARIA 17/13) R$:0,82 (I.S.S.Q.N.) R$:4,32 =
Total R$:114,04

20191021869484

DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE À
CONCORRENCIA E LICITACAO

ANDREA

(     0)

22/10/2019

folha:   1

12:55:09

e DÁ FÉ QUE, ao verificar os livros e/om assentamentos de sem Serviço Registral, relativos a feitos em cmrso om andamento, no periodo

reqmerido, no qme concerne aos assmntos abaixo:

I - Ações de FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribmídas às varas com

competência Empresariais;

II - Inqmeritos Jmdiciais Falimentares om falências dolosas as varas criminais om omtras (art. 186 da Lei de Falências);

III - INTERDIÇÃO e/om INDISPONIBILIDADE de BENS, previstas pela lei nº 6024 de 13/03/1974, qme trada da intervenção e liqmidação

extrajmdicial de institmições financeiras pelo Banco Central do Brasil om Ministerio da Fazenda;

IV - INVENTÁRIOS, TESTAMENTOS, ARROLAMENTOS, ARRECADAÇÕES, ADMINISTRAÇÕES PROVISÓRIAS, TUTELAS, INTERDIÇÕES,

CURATELAS, DECLARAÇÕES de AUSÊNCIA e omtras ações e precatórias distribmídas às varas com competência em Órfãos e Smcessões

afetos a este Ofício;

V - Ações distribmídas às varas da infância, da jmventmde e do idoso, mencionadas no parágrafo primeiro e terceiro do artigo 33 desta

Consolidação, desde:

DEZ78405

DEZOITO DE OUTUBRO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE xxxxxxxxxxxx ate

DEZOITO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

que   dele   (s)   NADA   CONSTA   contra   o   (s)   nome   (s)    de
DTE DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI xxxxxxxxxxxxxx
CNPJ:32.511.488/0001-08///////////////////////////////////////////////
REQUERIDA E EMITIDA EM 22/10/2019,RIO DE JANEIRO./////////////////////
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE:CONCORRENCIA E LICITACAO.////////

9192452377473001

Poder Judiciário - TJERJ

Corregedoria Geral da Justiça

Selo de Fiscalização Eletrônico

EDEZ78405 LTM

Consulte a validade do selo em:

https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

CERP: c9ab2455-31ea-4fce-a41e-b2e5e6192e04 Marcos da Silva Goncalves
CONFERIDO POR:

- A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na
página https://validador.e-cartoriorj.com.br
- A certidão eletrônica estará disponível para download no site
https://e-cartoriorj.com.br pelo período de 90 (noventa) dias após a sma
emissão.
- Para a validação deste docmmento através do QR Code deverá ser mtilizado
somente o aplicativo validador e-cartoriorj, disponível na apple store om Google
Play.
- Provimento CGJ n°89/2016 regmlamenta a emissão e o mso de certidões
eletrônicas pelos serviços extrajmdiciais do Estado do Rio de Janeiro.
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
Ao Ilm° Sr° Pregoeiro do Pregão Eletrônico N0 72/2019 – DICOA/DEALF/CBMDF.
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
Diretoria de Administração Logística e Financeira.

Referência: Pregão Eletrônico N0 72/2019 – DICOA/DEALF/CBMDF.

Assunto: Recurso contra Adjudicação do Pregão referenciado.

Prezado Sr Pregoeiro.

1.0 - DA TEMPESTIVIDADE.

QUARTZO - Engenharia de Defesa, Indústria e Comércio LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº: 05.316.271/0001-74;
Inscrição Estadual nº 77.834.680, empresa brasileira estabelecida à Rua Feliciano Sodré, nº 19, Sala 2 - Centro.
CEP - 28.941-154, São Pedro da Aldeia - RJ., telefone/Fax (22) 2647-6167, e-mail:
carloscano@quartzoengdef.com.br, por intermédio de seu representante legal o Sr CARLOS ALBERTO MARTINS
CANO, portador da carteira de identidade nº 376.787, expedida pelo Serviço de Identificação da Marinha, e inscrito
no CPF sob o nº 431.082.027-15, vem, dentro do prazo estipulado pela Contratante, manifestar-se tempestiva e
respeitosamente perante V. Sª contra a decisão divulgada pela Comissão, de declarar vencedora no Processo
licitatório em questão a empresa DTE DO BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELLI, CNPJ
32.511.488/0001-08, pelos motivos e justificativas apresentados neste Documento, requerendo que a mesma seja
INABILITADA e sua proposta recusada, pelo não cumprimento de cláusulas editalícias. 

2.0 – DAS EXIGÊNCIAS NO EDITAL.
2.1- Qualificação Técnica - O Edital, em sua página 6, subitem 7.2.1, determina que a licitante, para comprovar
sua capacidade técnica, atendam aos seguintes requisitos: 
III – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade compatível em características com o objeto desta
licitação, por intermédio da apresentação de atestado(s) de capacidade Técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, considerando-se compatível, a comprovação de fornecimento anterior de objeto com as
seguintes características: Equipamento de Proteção Individual.

2.2 – Para comprovar o requisito acima elencado, a DTE apresentou um único documento comprovando
fornecimento anterior de macacão de voo, sem detalhar a quantidade ou qualidade do produto ofertado.
Registramos que apenas um documento foi apresentado, haja vista que os outros documentos que poderiam ser
considerados para atendimento ao requisito em questão, foram: 
i) um documento nominado de “ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA” fornecido pela DTE Defense Technology
Equipment Inc, ou seja, pela própria DTE, registrando que a empresa estrangeira é a principal investidora na DTE
brasileira; 
ii) uma “Carta de Nomeação” emitida em julho de 2018 pela empresa americana GENTEX Corporation, de
Washington D. C., em lingua Portuguesa, assinada pelo Sr. Jason T. Gilligan, sem nenhum procedimento legal para
sua validação, seja reconhecimento de firma, apostilamento ou consularização. Esse documento apenas atesta que
a empresa Defense Technology Equipment, Inc. (DTE), ou seja, uma empresa estrangeira, é a representante da
GENTEX no Brasil e no México. Não faz qualquer referência à empresa brasileira ou ao CNPJ da mesma, não
possuindo assim, qualquer valor legal para o processo em andamento.
iii) uma guia de movimentação de material, registrando o envio de uma amostra de um capacete de voo usado,
fabricado pela Gentex, para avaliação por parte da Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia - BAeNSPA, assinado
pelo sargento RV Luciano Links da Costa como recebedor, datado de 20 de agosto de 2019, sem sequer apresentar
os resultados alcançados após a avaliação. É importante registrar que na estrutura da Marinha do Brasil, a
Organização Militar responsável pela avaliação e emissão de laudos de componentes ou equipamentos aeronáuticos
é a Diretoria de Aeronáutica da Marinha – DAerM, ausente na documentação em questão. 

2.3 – Pelo que foi apresentado no subitem 2.2 acima, decidimos por desconsiderar uma análise criteriosa dos
tópicos ii) e iii), por não possuírem nenhum fundamento ou justificativa para fazerem parte do processo. Não
acrescentam nada e por isso não prescindem de nenhum comentário. O conteúdo desses documentos possui
apenas o intuito de acrescentar volume ao processo, não qualificando em nada a Licitante DTE.

2.4 – No que diz respeito ao documento emitido pela empresa “RESGATE TÉCNICA EQUIPAMENTOS PARA RESGATE
E SALVAMENTO” registra que a DTE forneceu para a mesma, uma quantidade não declarada de macacão de voo.
No que diz respeito a este documento especificamente, fizemos uma pesquisa que pode ser facilmente comprovada
pela Comissão de Licitações mediante uma diligência, e detectamos as seguintes situação:
2.4.1 – A empresa RESGATÉCNICA é uma empresa revendedora de equipamentos de resgate e salvamento, não é
usuária dos mesmos. O macacão de voo adquirido foi para revenda, e não para emprego operacional. Essa
afirmação foi feita pela funcionária que assinou o documento apresentado;
2.4.2 – A profissional que assinou o documento NÃO possui autorização documentada ou conhecimento técnico
para emitir o documento apresentado. 
2.4.3 – O documento não possui firma reconhecida, destarte a Sra Katia Lorena Brandão ter declarado que
efetivamente assinou o documento, sem saber qual seria sua finalidade. 

2.5 – Pelo apresentado acima, resta concluso que o “ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA” fornecido pela
empresa “RESGATÉCNICA” apenas comprova a venda de um macacão de voo para comercialização por parte da
DTE. Efetivamente NÃO atende ao que estabelece a Lei 8.666/93 como um documento para comprovação de
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Capacidade Técnica da mesma.

2.6 - O documento em questão serve apenas para atestar que a DTE vendeu uma peça de uniforme a uma
revendedora. Não foi fornecido por parte da DTE qualquer material, EPI ou não a um operador ou usuário final, que
comprovadamente pudesse emitir um documento para capacitar tecnicamente a licitante no processo em
andamento.

2.7 - O documento em questão foi emitido em 23 de outubro de 2019. Registra ainda que a venda foi amparada
pela NF 000.001, ou seja, a primeira venda legal da empresa no corrente ano. Coincidentemente, à véspera do
processo licitatório em questão. Isso também justifica a obrigatoriedade de um diligenciamento a fim de comprovar
a autenticidade e legalidade do documento, considerando que a lisura e demais procedimentos legais foram
respeitados. Consideramos vital a pesquisa e aprofundamento da veracidade, validade e eficácia do documento
apresentado.

3.0 - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
A licitação é o procedimento administrativo vinculado por meio do qual os entes da Administração Pública e aqueles
por ela controlados selecionam a melhor proposta entre as oferecidas pelos vários interessados, com dois
objetivos: i) a celebração de contrato¨ ou ii) a obtenção do melhor trabalho técnico artístico ou científico.
A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.
Assim, cabe a Comissão de Licitação confirmar o não cumprimento de cláusula editalícia por parte da DTE,
conforme apresentado neste documento, prosseguindo com a desclassificação da empresa DTE DO BRASIL
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELLI, CNPJ 32.511.488/0001-08, por não comprovar
documentalmente sua capacidade técnica em conformidade com os ditames do Edital.

4.0 - DOS PEDIDOS
4.1 - Não obstante o respeito e a consideração devolvidos a todos os membros da Comissão Permanente de
Licitação, a Recorrente requer o que se segue:
4.1.1 - Clama pela DESCLASSIFICAÇÃO da empresa DTE DO BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA
EIRELLI, CNPJ 32.511.488/0001-08, uma vez que a empresa em questão NÃO cumpriu todas as determinações
legais e editalícias, conforme comprovado e demonstrado neste documento, e passíveis de diligenciamento para
confirmação por parte da Comissão de Licitações; e

4.1.2 - Que sejam chamadas as licitantes subsequentes no processo em questão.

Nestes Termos

Pede Deferimento

São Pedro da Aldeia - RJ, em 01 de novembro de 2019.

CARLOS ALBERTO MARTINS CANO
CPF: 431.082.027 - 15
Diretor Presidente

 Fechar
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
Ilmo Sr. Pregoeiro,

DELTA Industria Comercio Importação Exportação Ltda, com sede na Rua José dos Santos Nogueira, 147 - Bairro
Jardim Sul, no Município de São José dos Campos, Estado de São Paulo, CEP 12236-483, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 10.843.754/0001-67, neste ato, representada por sua Sócia-Administradora, Sonia Delta de Carvalho, RG nº
16.249.814-7 - SSP/SP, vem, mui respeitosamente, com sustentação no artigo 4º inciso XVIII da Lei Federal n.º
10.520/2002; bem como ao disposto no Decreto 5450/2005 artigo 26 e no item 9.4 do edital, apresentar,
tempestivamente, RECURSO ADMINISTRATIVO, contra a Decisão do Julgamento das Propostas relativo à
desclassificação desta empresa e da habilitação da empresa DTE - , relativo à não comprovação das exigências
editalícia e pela apresentação de documentação com indícios de serem falsos ou terem sido adulterados, para item
01 – Capacete de voo, pelas razões colocadas a seguir.
Do Objeto: 

OBJETO: Aquisição de capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção Individual (EPI) destinado aos
pilotos, médicos e enfermeiros do Grupamento de Aviação Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital 

EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO 

O Distrito Federal, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, no uso de suas atribuições legais,
torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo menor preço, para aquisição do objeto especificado no Anexo I deste Edital. 
O presente certame será regido pela Lei nº 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Federal nº 5.450/05, pela
Lei Complementar nº 123/2006, pelo Decreto do Distrito Federal 25.966/05 e subsidiariamente pela Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores, Decreto Distrital 26.851/2006, Decreto Distrital nº 35.592/2014 além das
demais normas pertinentes, observadas as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos.

INTRODUÇÃO:

Versa o presente Recurso Administrativo sobre a falha na leitura e entendimento da proposta desta empresa e a
sua (novamente) desclassificação de forma arbitrária e a habilitação de empresa que não apresentou nenhuma
comprovação válida relativo ao atendimento das exigências editalícias além de apresentar documentos com teor
impossível de ser real e outros com alta suspeição de serem “criados” para este certame, configurando, se
comprovados através de diligencias, fraude licitatória com as devidas decorrências legais. 

Vamos iniciar esta introdução com teor retirado do Despacho SEI-GDF CBMDF/DICOA/COPLI/PREAP - Processo nº:
00053-00049427/2018-82.
“Analisando a Informação do Pregoeiro, protocolo nº 20959578, bem como insculpindo o inteiro teor do processo,
observo que o Termo de Referência nº 123/2018 - DIMAT, Anexo I ao Edital do PE nº 12/2019 -
DICOA/DEALF/CBMDF carece de complementações. Exigências que deveriam constar no TR supramencionado, face
à procedência parcial de pedidos de impugnações apresentados à abertura anterior deste certame (que ainda
levava a numeração atinente ao ano de 2018, qual seja, nº 39/2018), deixaram de ser lançadas a este
instrumento, repercutindo, diretamente, na disputa. 

A Administração, ao externar seu posicionamento, vinculou-se às novas diretrizes impostas aos potenciais
interessados. No entanto, o setor imbuído da esperada alteração no Termo, não a promoveu. Esse entendimento é
corroborado pelo ilustre jurista Marçal Justen Filho, em sua obra Comentários à lei de licitações e contratos
administrativos (17ª ed., p. 907):

[...] A resposta formulada administrativamente apresenta cunho vinculante para
todos os envolvidos, sendo impossível invocar o princípio da vinculação ao edital para negar eficácia à resposta
apresentada pela própria Administração. (grifo nosso) 

Com efeito, verifico que tais lacunas ressoam, principalmente, no aspecto qualitativo, posto que a ausência do
quesito que trata "da apresentação de relatórios de ensaio/laudos por emitidos por laboratório reconhecido e
acreditado por órgão certificador, signatário de acordo multilateral de reconhecimento estabelecido pela IAF, IAAC,
EA, ILAC", comprometem sua análise quanto ao atendimento do mínimo razoável de segurança para seus usuários.

De igual sorte, as tratativas pertinentes aos documentos redigidos em língua estrangeira ou emitidos em outro
país, mesmo escritos em língua portuguesa, foram pontuados favoravelmente nas impugnações, de forma a acatar
o disposto no Decreto nº 8.660/2016. (grifo DELTA)

Pelas alterações acolhidas e sua relevância é que, com fulcro no art. 21, §4º da Lei de licitações, foi providenciada
nova publicidade do instrumento convocatório, com a atualização de sua numeração para o corrente ano
(12/2019), atentando-se aos prazos legais.

Ao inobservar, no novo Edital, os aspectos já tratados, a Administração colidiu frontalmente com a sua própria
manifestação, de natureza vinculante.

A vinculação administrativa face o acolhimento, total ou parcial, de argumentos trazidos em sede de ato

Recurso - EMPRESA DELTA (30888520)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 549



04/11/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurso3.asp?prgCod=815339&ipgCod=22525944&reCod=427193&Tipo=R 2/8

impugnatório por licitantes ou por cidadão, nos termos do art. 41 da Lei de licitações, encontra lastro na
jurisprudência da e. Corte Federal de Contas. Nesse sen do manifestou-se o Pleno do Tribunal de Contas da União
(TCU) em sede do Acórdão nº 299/2015:

8. Considerando que os esclarecimentos prestados administrativamente, emitidos justamente para responder a
questionamento da ora recorrente, possuem natureza vinculante para todos os licitantes, não se poderia admitir,
quando da análise das propostas, interpretação distinta, sob pena de violação ao instrumento convocatório. Tal
entendimento, conforme consignado pelo Secretário, encontra amparo em decisão do Superior Tribunal de Justiça.
No âmbito desta Corte, o Acórdão 130/2014-Plenário traz posicionamento na mesma linha. (grifo nosso)

Claro está, portanto, que a Administração não poderia furtar-se de observar não só o conteúdo inserido no Edital,
como também seus pareceres favoráveis ao acolhimento das mais diversas arguições voltadas a esclarecer ou
impugnar seus termos, sob pena de afastar-se do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, corolário do
princípio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias.(grifo DELTA)

Isto posto, principalmente diante do inequívoco atentado aos princípios constitucionais da Administração Pública,
impõe-se anulação do feito. É o que prescreve o TCU, por meio do r. Acórdão nº 6.198/2009 - 1ª Câmara.

Cita o julgado:

A violação de princípios básicos da razoabilidade, da economicidade, da legalidade e da moralidade administrativa,
e a desobediência às diretrizes fundamentais da licitação pública, no caso, a isonomia entre licitantes, o julgamento
objetivo, a vinculação ao instrumento convocatório, bem como o caráter competitivo do certame constituem vícios
insanáveis que ensejam a fixação de prazo para exato cumprimento da lei, no sentido de declarar a nulidade do
certame. (grifo nosso)

O posicionamento da Corte de Contas confirma a determinação constante da Lei nº
9.784/1999, recepcionada no Distrito Federal pela Lei do DF nº 2.834/2001. Cita a lei do processo administrativo,
em termos:

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los
por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

Nessa toada, o próprio Guardião da Constituição reconhece o dever da Administração de anular os atos eivados de
ilegalidade, matéria sedimentada na Súmula nº 473, in verbis:

Súmula STF nº 473: A Administração pode anular seus próprios atos, quando
eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou
revogá-los, por mo vo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Diretor de Contratações e Aquisições
Documento assinado eletronicamente por MARCELO TEIXEIRA DANTAS, Cel. QOBM/Comb,
matr. 1399943, Diretor(a) de Contratações e Aquisições do CBMDF, em 15/04/2019, às 17:44,
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.”
Do Edital:
“3. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
3.1. A licitante previamente classificada em primeiro lugar deverá encaminhar juntamente com sua proposta
atualizada, os documentos técnicos do produto ofertado (certificados, laudos ou relatórios de ensaio) comprovando
que o capacete foi testado. 
3.2. Os documentos nacionais apresentados em idioma estrangeiro deverão ser traduzidos para o idioma oficial do
Brasil por tradutor juramentado, excetuam-se apenas as expressões estritamente técnicas que não possuam
tradução compatível no vernáculo. 
3.3. Os documentos de origem estrangeira deverão ser consularizados ou apostilados na forma do Decreto Federal
nº 8.660/2016, e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. Excetuam-se apenas as
expressões estritamente técnicas que não possuam tradução compatível no vernáculo. 
3.4. A documentação técnica será reconhecida pelo CBMDF apenas nos casos em que, explicitamente, fizer menção
ao atendimento às normas exigidas. (Grifos DELTA)

3.5. Não será aceita documentação técnica emitida por organismo certificador e laboratório de testes cuja
acreditação estiver suspensa.” 
Do histórico do certame:
Pregoeiro fala:
(25/10/2019 14:38:02) Para CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA - 6.21 Verificando-se, no
curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e Anexos, a proposta será
desclassificada.

Pregoeiro fala:
(25/10/2019 14:42:35) Para BCS ELETRONICOS LTDA - 6.21 Verificando-se, no curso da análise, o
descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e Anexos, a proposta será desclassificada.

Pregoeiro fala:
(25/10/2019 14:52:41) Para DELTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Solicito que os
senhores enviem os certificados, laudos ou relatórios de ensaio, bem como, o o documento do DCTA que homologa
o equipamento ofertado, e outros que julgarem necessários para analisarmos se produto atende ou não ao edital.

Pregoeiro fala:
(29/10/2019 14:25:22) Para OTMIZA COMERCIAL LTDA - Senhor licitante, verifico que a empresa encaminhou,
juntamente com sua proposta, o teor das normas MIL-H-85047A, MIL-DTL-87174A e MIL-DTL-43511D, no entanto,
nenhuma delas faz qualquer referência ao produto ofertado. Correto? Assim o sendo, qual a documentação técnica
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que trata do capacete ofertado para este certame (vide tópico 3 do TR)?

Pregoeiro fala:
(29/10/2019 14:35:07) Para OTMIZA COMERCIAL LTDA - O senhor poderia encaminhar, nos termos do subtópico
3.1 do TR nº 392/2019 - DIMAT, Anexo I ao Edital, os certificados, laudos ou relatórios de ensaio do produto

Pregoeiro fala:
(29/10/2019 16:49:43) Isto posto, a proposta da empresa MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI para o item 01
está desclassificada, nos termos do subtópico 5.7 do edital.
Pregoeiro fala:
(29/10/2019 16:48:02) É cediço que os licitantes estão vinculados às propostas apresentadas por escrito, sendo
vedada sua alteração após a etapa competitiva, exegese do art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/2002. Entendimento
insculpido no Acordão nº 688/2003- TCU- Plenário, como também no Acordão nº 683/2009-TCU-Plenário.
Pregoeiro fala:
(29/10/2019 16:45:54) Senhores licitantes, a empresa MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI informou via chat
modelo divergente da inserida em sua proposta inicial no Portal ComprasGovernamentais, em clara afronta ao
principio da vinculação à proposta.
Fornecedor fala:
(29/10/2019 16:39:48) Modelo do capacete: evolution EVO HPH
Fornecedor fala:
(29/10/2019 16:38:54) A Empresa fornecedora: Helicopter Helmet Sales.
Pregoeiro fala:
(29/10/2019 16:33:21) Para MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, a marca na proposta é díspar
da informada no portal do ComprasGovernamentais. Diante disso, concedo o prazo de 10 minutos para que a
empresa se pronuncie sobre a marca informada na proposta, sob pena de desclassificação. Informo ao licitante que
a marca está estritamente vinculada à proposta informada no portal.
Pregoeiro fala:
(29/10/2019 17:15:33) Para DTE DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI - Solicito que
encaminhe, juntamente com a proposta ajustada, folder/prospecto/manual do produto ofertado e demais
documentos técnicos exigidos tanto no edital, quanto no Termo de Referência, anexo I a este instrumento.

Pregoeiro fala:
(29/10/2019 17:47:20) Senhores licitantes, haja vista a necessidade de análise por parte do setor técnico quanto
ao atendimento do produto ofertado pela empresa DTE DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA
EIRELI ao especificado no item 7 do TR, o presente certame será suspenso até amanhã, 30/10 (quarta-feira)

Verificamos da Introdução acima que a Administração do CBMDF, através de seu Diretor de Contratações e
Aquisições, MARCELO TEIXEIRA DANTAS, Cel. QOBM/Comb, demonstra que o CBMDF DEVE seguir as próprias
exigências editalícias, sob pena de atentar contra o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e ao
princípio da legalidade e da igualdade.
Da mesma forma, o pregoeiro em diversos pontos do certame se vale do princípio da vinculação ao edital para
desclassificar diversas empresas, utilizando se inclusive de eventos pretéritos, como os documentos apresentados
pela empresa DELTA no certame anulado, onde ela se sagrara vencedora e ignorando que esta empresa ofereceu
produto diferente do que consta nos documentos do IFI utilizados para desclassifica-la e ainda alegando que ela
não comprovou atendimento a norma MIL DTL 87174 A e MIL-V 43511 D. E seguiu desclassificando todas as
empresas, das quais só pedia os documentos técnicos até chegar na empresa DTE, da qual já solicitou a adequação
da proposta comercial, junto com os documentos técnicos, de forma totalmente diversa do que fez com as outras
licitantes. Qual o motivo?
Segundo, os documentos apresentados pela empresa DTE, sob uma análise séria, isenta, seguindo os preceitos dos
princípios da igualdade, impessoalidade, objetividade, legalidade e vinculação ao instrumento convocatório e
digamos até mesmo superficial, fica fácil demonstrar que o objeto ofertado não atende as exigências editalícias, as
mesmas exigências utilizadas pela Administração de modo tão rígido, para desclassificar os demais licitantes.
Vejamos então, virgula por virgula o exigido e o apresentado:
Do edital, item 7 do Termo de Referência:
“O capacete de voo deverá atender ao menos uma das seguintes normas: norma MIL-DTL-87174A; norma
EN966:2012; ou norma que venha a atualizar ou substitui-la. 
Com a finalidade de aumentar a concorrência, poderá ser aceito pelo CBMDF, certificado ou relatório de testes
executados no país de origem ou por órgão como o FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION (FAA) ou EUROPEAN
AVIATION SAFETY AGENCY (EASA), desde que acompanhado de tradução juramentada, ou no Brasil pelo
Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial - DCTA da Força Aérea Brasileira/IFI/DCTA, que legisla sobre
as exigências de certificação e homologação em território brasileiro, seguido de resultados que comprovem que
atendam ou superem os parâmetros estabelecidos em pelo menos uma das normas citadas.” 
A empresa DTE não apresentou qualquer documento, laudo ou semelhante, válido, que comprove o atendimento à
alguma destas normas e também não apresentou nenhum documento emitido pela FAA, já que o produto é
fabricado nos EUA, que comprove que o produto atende ou supere o exigido naquelas normas. 
Apresentou uma série de relatórios, efetuados por organismo não coligado ao sistema INMETRO (como o próprio
Cel Dantas indica no Despacho SEI-GDF CBMDF/DICOA/COPLI/PREAP - Processo nº: 00053-00049427/2018-82.)
“Com efeito, verifico que tais lacunas ressoam, principalmente, no aspecto qualitativo, posto que a ausência do
quesito que trata "da apresentação de relatórios de ensaio/laudos por emitidos por laboratório reconhecido e
acreditado por órgão certificador, signatário de acordo multilateral de reconhecimento estabelecido pela IAF, IAAC,
EA, ILAC", comprometem sua análise quanto ao atendimento do mínimo razoável de segurança para seus
usuários.”

Também apresenta como Relatório de Ensaios, um relatório interno da fabricante GENTEX, relativo a um lote de
produtos, que aqui chamamos de Testes de Aceitação de lote, muito utilizado na verificação de produtos fabricados
em lote para saber se estão atendendo ou não o previsto. 

Se Relatório de ensaio de lotes valer como comprovação, podemos pedir diversos ao fabricante do capacete
ofertado.
O que se verifica é que em nenhum destes “Relatórios” há quaisquer menção de que o produto ofertado atende a
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norma MIL DTL -87174 A e/ou EN966:2012, como quer fazer crer a empresa DTE, nos seguintes tópicos de sua
proposta (Proposta Item 01 - DTE (30567670) SEI 00053-00096234/2019-00 / pg. 36). 

Da proposta ajustada da empresa DTE do Brasil:
4.1.1.1. ÁREA SUPERIOR DA CABEÇA - COROA (CROWN AREA) – O
capacete Gentex HGU-56/P RWH atende à norma MIL- 87174A, conforme
relatório de testes e do USAARL em anexo;
4.1.1.2. ÁREA FRONTAL DA CABEÇA (HEADBAND): O capacete Gentex
HGU-56/P RWH atende à norma MIL-87174A, conforme relatório de testes
e do USAARL em anexo;
4.1.1.3. PROTEÇÃO ANTI-IMPACTO DAS LATERAL E/OU ORELHAS (SIDE
AND/OR EAR IMPACT PROTECTION) - O capacete Gentex HGU-56/P
RWH atende à norma MIL-87174A, conforme relatório de testes e do
USAARL em anexo;
4.1.1.4. PROTEÇÃO ANTI-PERFURANTE (SHELL PENETRATION
RESISTANCE): O capacete Gentex HGU-56/P RWH atende à norma MILDTL-
87174A, conforme relatório de testes e do USAARL em anexo;

4.1.1.5. PROTEÇÃO ACÚSTICA (ACOUSTIC ATTENUATION): O capacete
Gentex HGU-56/P RWH atende à norma MIL 87174A, conforme relatório de
testes e do USAARL em anexo;

Estranho que na proposta feita na Carta 002/DTE-BR/2019 Rio de Janeiro, 25 de junho de 2019, pag. 18/23 de
546), a informação de atendimento a especificação técnica era outra, para o mesmo capacete.

Mente a empresa ao afirmar o acima e equivoca-se o setor técnico do CBMDF, ao não verificar que não foram
apresentados laudos ou documentos válidos, conforme exigido no Edital e Anexos.
E será degradante para o Setor Técnico, se este numa provável contra-razões, afirmar que o capacete atende ao
Termo de Referência americano FNS/PD96-18, e que esta seria superior à norma MIL DTL 87174 A, que já é ponto
pacífico, não é uma norma, mas sim uma especificação de compra, que aqui no Brasil, como já dito anteriormente
por outras empresas, em Impugnações anteriores, é simplesmente um Termo de Referência, direcionado ao
capacete HGU56/P da GENTEX, única fabricante americana de Capacetes de Voo, portanto, nas leis e regras lá
definidas, a única fornecedora.
......A empresa DTE comprovou com nenhum documento, laudo ou mesmo prospecto, nem mesmo no seu sitio que
atende as normas exigidas no edital.

Do Termo de Referência item 7:
“Deverá ter o seu casco interno para absorção de energia, confeccionado em espuma de poliestireno expandido,
material não elástico, deformável, ou material que seja de igual ou superior qualidade coberto com material
antichama e não alérgico. 

Com forração interna em material não alérgico, resistente à chama, de fácil remoção para limpeza e manutenção. 
Todos os materiais empregados na construção do capacete devem oferecer proteção contra o fogo.” 

Proposto pela empresa:
3.15. Forração interna substituível, em tecido não alérgico, de fácil remoção para limpeza e manutenção, com
espaçadores revestidos para os ajustes de cabeça (altura, frontal e nuca), sendo fixados na parte interna do
capacete por meio de velcro, possibilitando o ajuste personalizado;

Não faz parte da oferta da empresa produto com todos os materiais resistentes à chama como exigido. Não foi
apresentada quaisquer comprovação, documento, laudo ou mesmo prospecto, que comprove que o material
utilizado é resistente a chama. Portanto o produto ofertado pela DTE, não atende ao exigido em edital, também
neste quesito.

Do Termo de Referência item 7:
“ Deverá ter um sistema de retenção composto de cinta jugular fixada na estrutura do capacete em material
resistente a chama, com almofadas de apoio do queixo também em material resistente a chama ou couro macio,
com ajuste e travamento através de fivelas de ação rápida e de uso compatível por pessoas destras e sinistras,
conforme norma EN 966 

O sistema de retenção deverá atender aos requisitos de desempenho conforme a norma EN 966 ou norma que
venha a substitui-la, garantindo que o capacete não venha a se soltar do usuário em condições de impacto,
conforme testes previstos nas respectiva norma. O sistema deve garantir a integridade de suas fivelas/passantes
(ladder-locks) ao serem submetidas a cargas de até 170 kg (aproximadamente 1670 N). 

Apresentado:
Não foi apresentado nenhum ensaio válido (laboratório reconhecido), ou mesmo prospecto ou no próprio sitio da
empresa a informação de que atende a norma EN966 ou uma substituta, que não existe, já que ela ainda está em
vigor. Inclusive, a DTE, novamente, mente ao afirmar o seguinte:

Proposta Item 01 - DTE (30567670) SEI 00053-00096234/2019-00 / pg. 72

Proposta Item 01 - DTE (30567670) SEI 00053-00096234/2019-00 / pg. 75
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Proposta Item 01 - DTE (30567670) SEI 00053-00096234/2019-00 / pg. 126

Proposta Item 01 - DTE (30567670) SEI 00053-00096234/2019-00 / pg. 127

Proposta Item 01 - DTE (30567670) SEI 00053-00096234/2019-00 / pg. 129

Proposta Item 01 - DTE (30567670) SEI 00053-00096234/2019-00 / pg. 266

Do Termo de Referencia, item 7:

“sistema de comunicação deverá apresentar desempenho mínimo de inteligibilidade na conformidade das 
normas RTCA/DO-214 e TSO-C58a ou pelo método STI (Speech Transmission Index, Steeneken, H.J.M. - 1992). A
atenuação do som deverá apresentar uma taxa mínima de redução de ruído de 23 dB a 1000Hz (NRR – Noise
Redution Rate)”. (Grifo DELTA)

O que foi ofertado pela empresa:

“4.1.1.5. PROTEÇÃO ACÚSTICA (ACOUSTIC ATTENUATION): O capacete Gentex HGU-56/P RWH atende à norma
MIL 87174A, conforme relatório de testes e do USAARL em anexo” (grifo DELTA).

Vemos que não foi, nem na oferta da empresa, nem no sitio, nem em prospecto algum, oferecido produto que
atenda as exigências do edital. O único relatório e a própria Gentex, informam que o capacete HGU 56/P na faixa
de frequência de 1000Hz, reduz um máximo de 21dB (não esquecer que a escala decibelimétrica é logarítimica e
não sequencial), o que está abaixo do exigido em edital, portanto não atende as exigências editalícias.

Proposta Item 01 - DTE (30567670) SEI 00053-00096234/2019-00 / pg. 46

Proposta Item 01 - DTE (30567670) SEI 00053-00096234/2019-00 / pg. 50

Do edital e Termo de Referência:
“Suas viseiras devem atender a norma MIL-DTL-43511D (com tratamento contra arranhões e contra
embaçamento), ou norma compatível ou superior “

“Ter as viseiras desempenho óptico de acordo com a MIL-DTL-43511 D, ou norma que venha a substitui-la. Deverá
ser fornecido certificado de laboratório confirmando que o desempenho óptico das viseiras e requisitos de
durabilidade e resistência à abrasão estejam de acordo com as normas solicitadas. 

Ter as viseiras certificação de acordo com as normas MIL-DTL- 43511 D, ou norma venha a atualizá-la ou
substitui-la. Deverá ser fornecido certificado de laboratório confirmando que o desempenho óptico das viseiras e
requisitos de durabilidade e resistência à abrasão estejam de acordo com as normas solicitadas. Deverá ser
compatível com uso simultâneo de óculos, composto por duas viseiras rotativas ou deslizantes, manufaturadas em
policarbonato de alta qualidade, com tratamento contra arranhões e contra embaçamento, com travas de início e
fim de curso, e com possibilidade de recolhimento de ambas as viseiras através de atuadores localizados na parte
externa do capacete. As viseiras, externa e interna deverão ser fornecidas nas cores, uma fumê, uma âmbar ou
amarela respectivamente. 

O que foi ofertado pela apresentado:
3.4.Dupla viseira anti-impacto nas cores cinza/fumê e incolor, que não causa obstruções a altura dos olhos
(preservando todo o campo de visão natural);
4.1.1.6. PROTEÇÃO ANTI-IMPACTO DOS VISORES: O capacete Gentex HGU-56/P RWH atende à norma MIL-V-
43511D, conforme relatório de testes e do USAARL em anexo;

Além da proposta não estar de acordo com a exigência do edital, inclusive quanto as cores das viseiras, (6.6 Será
verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos no Instrumento
Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo.)
Relatório falando sobre a necessidade do uso de viseiras abaixadas quando os capacetes estiverem em uso e o
quanto isto é importante para a redução de danos no caso de acidentes.
Isto é obvio, mas isto é Laudo?
Não foi apresentado nenhum laudo de nenhum laboratório e o próprio artigo coloca, como mostrado abaixo que as
informações, pareceres e conclusões contidas no relatório são as dos autores e não uma posição oficial do
Departamento do Exército, portanto o relatório nada mais é que um artigo sobre o assunto e nada comprova.
Vemos a seguir:

Proposta Item 01 - DTE (30567670) SEI 00053-00096234/2019-00 / pg. 312

Proposta Item 01 - DTE (30567670) SEI 00053-00096234/2019-00 / pg. 313

Do Termo de Referência, item 7:
Seu peso máximo não deverá ultrapassar os 1.500 gramas. 

Vemos que a empresa DTE ao apresentar o Relatório sobre avaliação de sistemas de Redução Ativa de Ruído e não
um ensaio sobre o uso de ANR em capacetes HGU 56/P, indica que ao se colocar o equipamento de redução ativa
de ruído no capacete de voo, o peso do mesmo é alterado substancialmente, como indicado nas tabelas abaixo.
Portanto, solicitamos diligencias no sentido de se verificar qual é o peso final real do capacete oferecido, com o
sistema ANR instalado e, incluindo o cabo com o controle de volume, que apesar de ser exigido em edital ser
colocado no casco, não está, então, significa que este capacete para ter esta propriedade, deverá SEMPRE estar
com o cabo ligado, o que o coloca como componente indivisível do capacete, aumentando ainda mais o peso e
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criando outro problema, que seja o comprimento máximo do cabo, quando retraído, de no máximo 70 cm, (cabo
de conexão deverá ter comprimento máximo de 70 cm quando retraído e mínimo de 160 cm quando totalmente
distendido, possibilitando aos tripulantes realizarem operações externas, sobre os esquis ou deitados sobre o piso
da aeronave ) pois pelas fotos colocadas na proposta (Proposta Item 01 - DTE (30567670) SEI 00053-
00096234/2019-00 / pg. 38/39), verifica-se que o cabo vai muito além do comprimento máximo exigido,
implicando em cabos soltos no chão da aeronave, podendo provocar acidentes e dificuldade no controle de volume
durante as operações.

Proposta Item 01 - DTE (30567670) SEI 00053-00096234/2019-00 / pg. 210

Proposta Item 01 - DTE (30567670) SEI 00053-00096234/2019-00 / pg. 211

Proposta Item 01 - DTE (30567670) SEI 00053-00096234/2019-00 / pg. 213

Proposta Item 01 - DTE (30567670) SEI 00053-00096234/2019-00 / pg. 225

Proposta Item 01 - DTE (30567670) SEI 00053-00096234/2019-00 / pg. 226

DE DOCUMENTAÇÃO COM INDÍCIOS DE FALSIDADE:
Dos documentos de habilitação apresentados:
Antes de iniciar, faremos um breve resumo de como é a abertura de uma empresa no Brasil:
• Prepara-se um contrato social com todas as informações, tais como tipo de sociedade, sócios, objeto social,
capital social e demais itens.
• Dá se entrada neste Contrato Social na Junta Comercial da jurisdição onde será a sede social da empresa.
• A Junta Comercial dará o número (NIRE) e efetuará os procedimentos para o Registro da Empresa.
• Após este ato, normalmente um contador ou até mesmo o sócio gerente da empresa, dará prosseguimento ao
registro junto à Secretaria da Fazenda/Receita federal, para obter o CNPJ, receita Estadual, INSS , Prefeitura,
CREA ou outro órgão relacionado e etc.
Veja que somente APÓS o registro do contrato social, que indica o dia da abertura da empresa, é disponibilizado o
número do CNPJ da empresa.
Dado este entendimento, ao verificarmos o contrato social da empresa DTE e consulta ao CNPJ no sitio da Receita
Federal, verificamos que a empresa foi criada no dia 21/01/2019, quando então obteve o número de seu CNPJ
(32.511.488/0001-08), conforme documento de 1 alteração e Consolidação do Contrato Social, pag. 538/540, com
NIRE 33600766656.
Verifica-se então o seguinte:
A empresa, desde o seu nascimento é uma empresa Individual de Responsabilidade Limitada, em nome de Paulo
Roberto Cabral Costa, CPF 514899886-53, portanto o único responsável pela empresa DTE do Brasil Comercio de
Equipamentos de Defesa Eirelli.
Para comprovar sua posição de fornecedora deste certame, apresentou diversos documentos, dentre os quais os
seguintes:
Pag. 530 – Atestado de Capacidade Técnica, fornecido pela empresa Resgatécnica - Equipamentos para Resgate e
Salvamento Ltda. CNPJ 15.453.449/0001-82, ao efetuarmos consulta ao sitio da Receita Federal, obtemos o
seguinte:
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 
6.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados
anteriormente
29.30-1-03 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos automotores, exceto caminhões e
ônibus
32.99-0-99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.11-1-06 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-
hospitalares
46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados
anteriormente
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de
laboratórios
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Temos então, que a empresa que forneceu o Atestado de Capacidade Técnica não trabalha com produtos de EPI.
O produto comprado Macacão de voo não é um EPI, é uma vestimenta para voo, que pode ser confeccionada em
qualquer material. Inclusive o CBMDF utilizou durante muitos anos macacões de voo em brim e algodão. Seria um
EPI se fosse uma macacão de voo anti-chama. Salta a vista também que o número da NF de venda da DTE para a
empresa RESGATÉCNICA é de número 000.001, ou seja a primeira NF emitida foi de macacão que gerou um
Atestado de Capacitação Técnica.
Se for EPI, que apresente o CA(certificado de aprovação) do Ministério do Trabalho e Emprego.
Solicito então diligencias no sentido de saber se o documento é real ou foi fabricado para que a DTE participasse
deste certame, verificando o que foi vendido, qual a quantidade vendida, o preço da venda (para ver se tem
relação com a capacidade da empresa de atender ao pedido do CBMDF), as NFs de compra do material e a NF de
venda deste material pela Resgatécnica ou a comprovação de que este material está em seu estoque. 

Pag. 531 – Atestado de Capacidade Técnica emitido pela DTE – Defense Technology Equipment Inc, em Sterling,
VA, USA em 30 de outubro de 2019.
Além de documento inválido, pois não foi apostilado, exigência da legislação e à qual o CBMDF, através de seu
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Diretor de Contratações e Aquisições – MARCELO TEIXEIRA DANTAS, Cel. QOBM. 
“De igual sorte, as tratativas pertinentes aos documentos redigidos em língua estrangeira ou emitidos em outro
país, mesmo escritos em língua portuguesa, foram pontuados favoravelmente nas impugnações, de forma a acatar
o disposto no Decreto nº 8.660/2016”. (grifo DELTA)

E ainda:
A Apostila é um certificado emitido por países signatários da Convenção de Haia utilizado para autenticar a origem
de um documento público (assinatura, cargo de agente público, selo ou carimbo de instituição). O Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) é o responsável por coordenar e regulamentar a aplicação da Convenção da Apostila de
Haia no Brasil.
De acordo com o artigo 1º, caput, da Resolução CNJ n. 228/2016, apostilamento é a legalização de documentos
produzidos em território nacional destinado a produzir efeitos em países partes da Convenção sobre a Eliminação
da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros (Convenção da Apostila).
Verificamos então que o documento acostado carece de legitimidade e credibilidade, pois não foi devidamente
apostilado em seu país de emissão, os USA, signatário da Convenção de Haia, como o Brasil.
Além de carecer de credibilidade, coloca informações, no mínimo estranhas, ao afirmar de modo categórico que a
DTE – Defense Technology Equipment Inc é a principal investidora da empresa DTE do Brasil, contrariando o que
está descrito no contrato social da empresa brasileira. Se for verdade, temos aqui um problema de falsidade
ideológica, pois a empresa DTE do Brasil se apresenta como empresa brasileira, usufruindo doa benefícios de uma
empresa EIRELLI e EPP e na verdade, se tiver investidor estrangeiro, estará usufruindo de forma irregular destes
benefícios e portanto praticando fraude financeira contra a Administração Pública.
DE DOCUMENTO FALSO FORNECIDO:
Pag. 532 – que é uma Carta de Nomeação , datada de 17 de julho de 2018, emitida em Washington, DC, USA, em
síntese relatando o seguinte: Que a empresa DTE - Defense Technology Equipment Inc é sua distribuidora
exclusiva de seus produto para o Brasil e México, colocando como contato para a DTE, em Sterling, VA a Sra. Maria
Badillo Benzaria e no Brasil a DTE do Brasil, CNPJ 32.511.488/0001-08, na figura do Sr. Paulo Cabral.
Temos aqui então que a GENTEX USA emitiu uma Carta de Nomeação de distribuidor, carta esta utilizada pela DTE
do Brasil como comprovante de capacidade técnica com fins de vencer o certame licitatório, em 17 de julho de
2018, indicando como contato uma empresa COM O NUMERO DO CNPJ, número este que só seria obtido em 21 de
janeiro de 2019, ou seja, mais de seis(6) meses depois da emissão da carta.
Não é preciso muito para verificar que esta carta é FALSA e que o seu teor, com relação a empresa DTE do Brasil é
totalmente impossível de ter colocado naquela data.
Então, além desta carta não ter sido apostilada, para garantir a sua procedência e ter validade aqui no Brasil
perante os órgãos da Administração, apresenta fortes indícios de fraude licitatória, com fins de permitir à DTE do
Brasil sagrar-se vencedora em licitação pública.
Pag. 533- GMM – Guia de Movimentação de Material, da empresa DTE do Brasil para o BAeNSPA, da MB, datada de
20/08/2019 e indicada como GMM 01/2019.
Para quem não conhece o uso de uma GMM, esta somente se presta ao uso por órgãos das Forças Armadas do
Brasil, pela impossibilidade de emissão de NF.
O uso de GMM por parte de uma empresa brasileira, ao invés da uma NF de simples remessa (que seria o caso),
configura ilicitude perante a receita federal e a receita estadual, pois impede o controle da movimentação de
materiais e serviços por parte das empresas. 
A informação de que a empresa DTE do Brasil enviou um equipamento , capacete GENTEX, mesmo usado de forma
a mascarar a movimentação do material, enseja a dúvida sobre se o equipamento entrou em território nacional de
forma regular e deverá ser alvo de denúncia junto a Receita Federal.
Temos ainda, do próprio CBMDF, o Memorando 384 (30565871) SEI 00053-00096234/2019-00 / pg. 1
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Contratações e Aquisições
Comissão Permanente de Licitação/Pregoeiros e Equipe de Apoio
Memorando SEI-GDF Nº 384/2019 - CBMDF/DICOA/COPLI/PREAP Brasília-DF, 29 de outubro de 2019
Assunto: Parecer técnico.
Ao Senhor Ten-Cel. QOBM/Comb. Comandante do GAVOP,
Solicito a Vossa Senhoria que seja emitido parecer técnico quanto ao atendimento ou não das especificações
contidas no Termo de Referência nº 392/2019 - DIMAT, anexo I ao Edital do PE nº 72/2019 -
DICOA/DEALF/CBMDF, protocolo nº 30566058, pelo produto ofertado pela empresa DTE DO BRASIL COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELLI, em sede da mencionada licitação.
I - Item 01: Proposta comercial da empresa DTE DO BRASIL COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELLI, CNPJ 32.511.488/0001-08, com manual e demais documentações técnicas
do produto (e respectivas traduções), protocolo nº 30567670.
Neste ínterim, solicito ainda que a manifestação técnica seja de caráter conclusivo.
Assim, entendendo que o produto ofertado pela licitante não atende aos requisitos exigíveis e determinados no
tópico 7 do já mencionado TR, requesto que sejam acostados aos autos o registro da motivação que fundamente a
recusa. (grifo e itálico DELTA)
Posto que tal análise elimina o risco de aceitação de produto não condizente com o especificado, solicito brevidade
na informação uma vez que a aceitação do item e o seguimento do certame está condicionada ao pronunciamento
técnico.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por RAFAEL BARBOSA SODRÉ, Maj. QOBM/Comb, matr.
1400215, Pregoeiro(a), em 29/10/2019, às 18:43, 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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.phptiacao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 30565871 código CRC= 79A0AFE5. 
39013481

Vemos que a própria Diretoria de Aquisições estava ciente de que o equipamento ofertado pela DTE do Brasil não
atendia as exigências do edital, como indicado acima, o que houve para a mudança de posição ?.

SINTESE FINAL
A empresa DTE do Brasil não logrou comprovar praticamente nenhum dos quesitos exigidos no Termo de
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Referência do Edital, mesmo contando com o altruísmo do setor técnico que se esmerou em verificar até nos sítios
do fabricante, como se isto fosse comprovação de algo, que o equipamento atendia. Bastaria comparar a proposta
feita pela DTE do Brasil na fase de determinação de preço de referência (pag.18-23/546), para verificar que a
empresa, naquela proposta colocou que o capacete atendia a determinadas especificações e na proposta final
ajustada, atendia a outras normas.
Além de não comprovar o atendimento as especificações técnicas, a que a Administração está vinculada, como ela
mesma exarou, apresentou documentação falsa comprometendo assim a lisura do certame.
Se a Administração utiliza sítios ou prospectos para comprovar atendimento a especificações técnicas, então
DEVERÁ aceitar as comprovações do produto oferecido por esta empresa o Capacete C4 (conforme consta o
documento de homologação emitido pela DCTA/IFI), modelo EPH NIGHT.

DOS PEDIDOS:

Tendo em vista o aqui comprovado, solicitamos o seguinte;
A desclassificação da empresa DTE do Brasil Comercio de Equipamentos Eirelli, por não cumprir as exigências do
Termo de Referência e por apresentar documento falso para obter vantagem para si.
Seja revista a desclassificação da empresa DELTA, efetuada baseada num produto diferente do oferecido na sua
proposta eletrônica.
Sejam os autos remetidos ao Ministério Público do DF, baseado no princípio do DEVER de OFÍCIO e demais órgãos
de controle.
Sejam efetuadas as diligencias solicitadas.
No caso de negativa, a própria empresa se encarregara de enviar os autos ao MP DF e TC DF.
Em caso de discordância com o aqui exposto, por parte do pregoeiro, solicito o envio as instâncias superiores.

São José dos Campos, 04 de novembro de 2019

SONIA DELTA DE CARVALHO 
SÓCIA ADMINISTRADORA.

 Fechar
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL –
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E FINANCEIRA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2019 – DICOA/DEALF/CBMDF 

ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA, pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 81.571.010/0001-89, com sede
na Rua Hipólito Henrique Pfleger nº 3069, Rio Caveiras, Biguaçu-SC, vem, tempestivamente, por seu
representante Legal o Sr. Alencar Silvestre, portador do CPF sob o nº 549.827.239-15, interpor RECURSO
ADMINISTRATIVO contra a decisão que declarou vencedora a empresa DTE DO BRASIL COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI - CNPJ: 32.511.488/0001-08, com fulcro no inciso XVIII, do art 4º, da lei
10.520,00 e inciso I, alíneas “a” e “b” do artigo 109, da lei nº 8666/93, pelos fundamentos expostos a seguir: 
I- DA TEMPESTIVIDADE
De pronto, urge registrar a tempestividade do presente recurso administrativo, tendo em vista que o prazo final
encerra no dia 04/11 às 23h59min.
II- DOS FATOS:
O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL instaurou processo licitatório de Pregão Eletrônico nº
72/2019 visando a aquisição de capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção Individual (EPI)
destinado aos pilotos, médicos e enfermeiros do Grupamento de Aviação Operacional do Corpo de Bombeiros
Militar do Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do
Anexo I do Edital. 
A empresa DTE DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI foi declarada vencedora do
certame.
Contudo, a sua classificação não merece prosperar, tendo em vista que ela não apresentou Atestado de
Capacidade Técnica, infringindo, assim, o disposto no 7.2.1 do Edital, item III.
Neste sentido, transcreve-se do Edital:
“7.2.1 As licitantes devidamente cadastradas no SICAF deverão encaminhar os seguintes documentos: (...) III –
Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em características com o objeto desta
licitação, por intermédio da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica
de direito público ou privado; considerando-se compatível, a comprovação de fornecimento anterior de objeto com
as seguintes características: Equipamento de Proteção Individual;”
Inconformada com o julgamento proferido em flagrante conflito com o instrumento convocatório, alternativa não
restou a recorrente, se não apresentação do presente recurso, com vistas a garantir a prevalência da legalidade e
a observância aos princípios que norteiam os processos licitatórios.
III- DAS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA

III.1 - Da ausência de atendimento aos Requisitos de Qualificação Técnica

No concernente à qualificação técnica, o instrumento convocatório determina sejam apresentados o seguinte
Atestado de Capacidade Técnica:
“7.2.1 As licitantes devidamente cadastradas no SICAF deverão encaminhar os seguintes documentos: (...) III –
Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em características com o objeto desta
licitação, por intermédio da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica
de direito público ou privado; considerando-se compatível, a comprovação de fornecimento anterior de objeto com
as seguintes características: Equipamento de Proteção Individual;”
Neste interim compete destacar que não houve a devida comprovação de qualificação técnica por parte da
recorrida.

A recorrida apresentou um Atestado de Capacidade Técnica referente à entrega de uma Macacão de Voo. Contudo,
além de não ter relação com o objeto do Pregão 72/2019, verifica-se que a flagrante fraude em sua elaboração,
posto que se refere à Nota Fiscal 000.001 e também elaborado justamente em data contemporânea ao Pregão, de
forma que é óbvio que foi forjado para a utilização neste certame. Nesse sentido, destaca-se que a Recorrida não é
Importadora e muito menos Fabricante de Macacões de Voo. Ora, da análise do Atestado, verifica-se que a
assinatura da Karla Lorena Brandão de Oliveira foi confeccionada por meio de Copia e Cola, posto que a cor do
fundo da assinatura é diferente do fundo branco do próprio Atestado, o que evidencia a imprestabilidade do seu
uso para o presente Pregão.

Desta forma, deve ser reconhecida sua desclassificação do presente certame. Caso o Ilustre Pregoeiro ainda fique
em dúvida, faz-se necessário diligências para averiguar a autenticidade do referido Atestado de Capacidade
Técnica. Não bastasse tudo isso, o atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa recorrida não se trata
do mesmo objeto licitado, razão pela qual não pode ser considerado compatível em características com o objeto do
certame. 

Ressalta-se, ainda, que uma frágil Guia de Movimentação de Material não serve como um Atestado de Capacidade
Técnica.

Além disso, cabe salientar que o Capacete ofertado pela Recorrida não atende o Edital, tendo em vista que não
possui controle de volume, desrespeitando o Edital.

Registra-se que a capacidade técnica dos licitantes visa garantir a aptidão e experiência dos mesmos, para o fiel
cumprimento dos prazos de execução contratual.

Nesse sentido, o artigo 30 da Lei 8.666/93 determina:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
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I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal
técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

As exigências de qualificação técnica servem para afastar as contratações frustradas, que possam implicar em
prejuízos para a Administração, motivo pelo qual os Tribunais Pátrios têm perfectibilizado o entendimento de que a
habilitação técnica deve ser condicionada ao atendimento aos requisitos do edital e ao que disciplina a Lei de
Licitações: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. LICITAÇÃO TOMADA
DE PREÇOS. CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL TURÍSTICO. MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. SUSPENSÃO DA
LICITAÇÃO PARA ABERTURA DO ENVELOPE DE PREÇO DA DEMANDANTE. DESCABIMENTO. CAPACIDADE TÉCNICA
NÃO DEMONSTRADA. CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA VENCEDORA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
INÍCIO DA OBRA JÁ AUTORIZADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. A
empresa que pretende participar de processo de licitação tem de demonstrar sua qualificação técnica, porque a
regra constante no art. 30, § 1°, da Lei nº 8666/93, deve ser interpretada conjuntamente com os incisos I e 11 do
mesmo artigo, sem ocorrer qualquer ilegalidade na exigência de tal prova. A ausência de demonstração da
capacitação técnica- operacional da empresa para construção do centro cultural turístico no Município de Teutônia,
não servindo a apresentação de dois atestados técnicos, que mesmo somados a área construída fica aquém do
objeto da licitação, tratando-se de contrato em andamento, cujo início já foi autorizado, restando impedida a
concessão da tutela antecipada para determinar a suspensão do certame, para possibilitar a abertura do envelope
de preços da demandante, uma vez que ausentes os requisitos legais para o deferimento do pedido. Deve ser
considerado que a exigência de capacitação técnica visa assegurar ao Licitador que a empresa que venceu a
licitação tenha condições técnicas de cumprir o contrato de acordo com objeto e no prazo sinalado, sob pena de
óbvios reflexos e graves prejuízos ao erário, que devem ser considerados, sopesando-se o valor a menor orçado
pela licitante vencedora e o risco da contratação inadequada. (...) (Agravo de Instrumento N° 70056654346,
Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em
25/09/2013) (TJ-RS - AI: 70056654346 RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento:
25/09/2013, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01110/2013)
(Grifamos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO
ELETRÔNICO. PROVA DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA. ATESTADOS. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. SUSPENSÃO DA
HABILITAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE. A habilitação de eventual empresa licitante fica condicionada ao
preenchimento dos requisitos previstos no edital, em atendimento a um dos princípios básicos do procedimento
licitatório - o da vinculação ao edital. Hipótese em que a empresa agravada descumpriu o item do edital referente
à prova da capacitação técnica, não sendo os atestados hábeis para tanto. Importante destacar que a previsão em
questão constitui apenas uma das formas das empresas demonstrarem sua capacidade técnica, encontrando-se,
inclusive, pautada no princípio da razoabilidade, já que estritamente ligada ao objeto do certame. AGRAVO DE
INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento N° 70065009516, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 26/08/2015). (Grifamos)

Consoante se extrai dos julgados acima, não basta a simples apresentação de atestado de capacidade técnica, é
necessário que a licitante comprove possuir expertise na execução e gerenciamentos dos serviços ou na entrega de
matérias com características compatíveis relacionados no objeto do edital.
Ressalta-se ainda a obrigação do Princípio da vinculação ao Instrumento Convocatório. O mesmo obriga a
Administração e o licitante a observarem as normas e condições estabelecidas o ato convocatório. Nada poderá ser
criado ou feito sem que haja previsão no ato convocatório. 
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não
só a Administração, como também os administrados às regras nele estipuladas.

Dessa feita, em se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o
que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis:
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente
vinculada.
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
[...]
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do
licitante vencedor;

Trata-se, na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros descumprimentos das
normas do edital, mas também o descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame, tais como o
da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e
do julgamento objetivo.

Nesse sentido, vale citar a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
“Trata-se de principio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. 
Além de mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, ainda tem seu sentido explicitado, segundo o qual “a
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. E o
artigo 43, inciso V, ainda exige que o julgamento e classificação das propostas se façam de acordo com os critérios
de avalição constantes do edital. O principio dirige-se tanto à Administração, como se verifica pelos artigos citados,
como aos licitantes, pois estes não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório; se
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deixarem de apresentar a documentação exigida, serão considerados inabitados”
No mesmo sentido é a lição de José dos Santos Carvalho Filho:
“A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as
regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é
respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial.”
O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de critérios de julgamento, além
de dar a certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que
provoque violação à moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa.
Como bem destaca Fernanda Marinela, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório leva à assertiva de
que o edital é a lei interna da licitação:
Demais disso, as Orientações e Jurisprudência do Tribunal de Contas da União sobre Licitações e Contratos são
bastante elucidativas no que se refere à necessidade de vinculação não só do certame, mas também do próprio
contrato e de sua execução ao instrumento convocatório.
Ainda, da análise do CNPJ da Recorrida, verifica-se que a empresa possui a criação recentíssima, de modo que por
óbvio não possui a expertise para fornecer Capacetes de Voo para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
Por todas as razões aqui expostas, requer a imediata inabilitação da DTE DO BRASIL COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI, em atenção aos princípios do julgamento objetivo e vinculação ao instrumento
convocatório, tendo em conta a clara ausência de capacidade técnica para o exercício das atividades objeto desta
licitação. Nesse contexto, resta cristalino que a habilitação da recorrida fere os princípios basilares do processo
Licitatório, em especial, o da isonomia, que garante tratamento igualitário entre os participantes do processo
licitatório.
III - DO PEDIDO
Por todo o exposto, para que não se consolide uma decisão equivocada, lembrando o próprio dever de evitar-se o
ônus de eventual demanda judicial, a ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA., requer:
a) O recebimento e provimento do presente recurso administrativo, para declarar a inabilitação da empresa DTE
DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI;
b) O encaminhamento do presente recurso administrativo para instância superior, caso este seja julgado
improcedente, o que se admite apenas com argumentação, para que então, se proceda a reforma da decisão. 
Nestes termos, pede e espera deferimento.
Florianópolis (SC), 04 de Novembro de 2019.
ALENCAR MASSULO SILVESTRE
CPF 549.827.239-15
Sócio-Proprietário

 Fechar
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Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2019 - DICOA/DEALF/CBMDF

RESPOSTAS AOS RECURSOS

Ao Ilmo. Sr. Pregoeiro do Pregão Eletrônico N0 72/2019 – DICOA/DEALF/CBMDF.
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
Diretoria de Administração Logística e Financeira.
Referência: Pregão Eletrônico N0 72/2019 – DICOA/DEALF/CBMDF.
Assunto: Recurso contra Adjudicação do Pregão referenciado.
Prezado Sr Pregoeiro.
Visando prover subsídios à contrarrazão dos recursos impetrados pelas empresas DELTA, QUARTZO e ULTRAMAR, encaminho-vos as considerações da DTE do Brasil, abaixo elencadas, distrib
HABILITAÇÃO

A - RECURSO DA EMPRESA QUARTZO

A. A empresa fez as seguintes observações em seu recurso:

“III – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade compatível em características com o objeto desta licitação, por intermédio da apresentação de atestado(s) de capacidade Técn
considerando-se compatível, a comprovação de fornecimento anterior de objeto com as seguintes características: Equipamento de Proteção Individual. 
2.2 – Para comprovar o requisito acima elencado, a DTE apresentou um único documento comprovando fornecimento anterior de macacão de voo, sem detalhar a quantidade ou qualidade
apresentado, haja vista que os outros documentos que poderiam ser considerados para atendimento ao requisito em questão, foram: i) um documento nominado de “ATESTADO DE 
Equipment Inc, ou seja, pela própria DTE, registrando que a empresa estrangeira é a principal investidora na DTE brasileira; ii) uma “Carta de Nomeação” emitida em julho de 2018 pela e
língua Portuguesa, assinada pelo Sr. Jason T. Gilligan, sem nenhum procedimento legal para sua validação, seja reconhecimento de firma, apostilamento ou consularização. Esse documen
Inc. (DTE), ou seja, uma empresa estrangeira, é a representante da GENTEX no Brasil e no México. Não faz qualquer referência à empresa brasileira ou ao CNPJ da mesma, não possuind
uma guia de movimentação de material, registrando o envio de uma amostra de um capacete de voo usado, fabricado pela Gentex, para avaliação por parte da Base Aérea Naval de São Ped
da Costa como recebedor, datado de 20 de agosto de 2019, sem sequer apresentar os resultados alcançados após a avaliação. É importante registrar que na estrutura da Marinha do Bras
laudos de componentes ou equipamentos aeronáuticos é a Diretoria de Aeronáutica da Marinha – DAerM, ausente na documentação em questão. 
2.3 – Pelo que foi apresentado no subitem 2.2 acima, decidimos por desconsiderar uma análise criteriosa dos tópicos ii) e iii), por não possuírem nenhum fundamento ou justificativa para 
prescindem de nenhum comentário. O conteúdo desses documentos possui apenas o intuito de acrescentar volume ao processo, não qualificando em nada a Licitante DTE. 
2.4 – No que diz respeito ao documento emitido pela empresa “RESGATE TÉCNICA EQUIPAMENTOS PARA RESGATE E SALVAMENTO” registra que a DTE forneceu para a mesma, uma quantid
documento especificamente, fizemos uma pesquisa que pode ser facilmente comprovada pela Comissão de Licitações mediante uma diligência, e detectamos as seguintes situação: 2.4
equipamentos de resgate e salvamento, não é usuária dos mesmos. O macacão de voo adquirido foi para revenda, e não para emprego operacional. Essa afirmação foi feita pela funcionária 
assinou o documento NÃO possui autorização documentada ou conhecimento técnico para emitir o documento apresentado. 2.4.3 – O documento não possui firma reconhecida, destarte a S
documento, sem saber qual seria sua finalidade. 
2.5 – Pelo apresentado acima, resta concluso que o “ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA” fornecido pela empresa “RESGATÉCNICA” apenas comprova a venda de um macacão de voo par
que estabelece a Lei 8.666/93 como um documento para comprovação de Capacidade Técnica da mesma.
2.6 - O documento em questão serve apenas para atestar que a DTE vendeu uma peça de uniforme a uma revendedora. Não foi fornecido por parte da DTE qualquer material, EPI ou não
emitir um documento para capacitar tecnicamente a licitante no processo em andamento. 
2.7 - O documento em questão foi emitido em 23 de outubro de 2019. Registra ainda que a venda foi amparada pela NF 000.001, ou seja, a primeira venda legal da empresa no corre
questão. Isso também justifica a obrigatoriedade de um diligenciamento a fim de comprovar a autenticidade e legalidade do documento, considerando que a lisura e demais procedim
aprofundamento da veracidade, validade e eficácia do documento apresentado” 

B - RECURSO DA EMPRESA ULTRAMAR
A empresa fez as seguintes considerações:

“7.2.1 As licitantes devidamente cadastradas no SICAF deverão encaminhar os seguintes documentos: (...) III – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente compatív
da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado; considerando-se compatível, a comprovação de fornecimento ante
Proteção Individual.”
Inconformada com o julgamento proferido em flagrante conflito com o instrumento convocatório, alternativa não restou a recorrente, se não apresentação do presente recurso, com v
princípios que norteiam os processos licitatórios.
III- DAS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA
III.1 - Da ausência de atendimento aos Requisitos de Qualificação Técnica
No concernente à qualificação técnica, o instrumento convocatório determina sejam apresentados o seguinte Atestado de Capacidade Técnica:
“7.2.1 As licitantes devidamente cadastradas no SICAF deverão encaminhar os seguintes documentos: (...) III – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente compatív
da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado; considerando-se compatível, a comprovação de fornecimento ante
Proteção Individual;”
Neste interim compete destacar que não houve a devida comprovação de qualificação técnica por parte da recorrida.
A recorrida apresentou um Atestado de Capacidade Técnica referente à entrega de uma Macacão de Voo. Contudo, além de não ter relação com o objeto do Pregão 72/2019, verifica-se que
Fiscal 000.001 e também elaborado justamente em data contemporânea ao Pregão, de forma que é óbvio que foi forjado para a utilização neste certame. Nesse sentido, destaca-se q
Macacões de Voo. Ora, da análise do Atestado, verifica-se que a assinatura da Karla Lorena Brandão de Oliveira foi confeccionada por meio de Copia e Cola, posto que a cor do fundo da a
evidencia a imprestabilidade do seu uso para o presente Pregão.
Desta forma, deve ser reconhecida sua desclassificação do presente certame. Caso o Ilustre Pregoeiro ainda fique em dúvida, faz-se necessário diligências para averiguar a autenticidade do
o atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa recorrida não se trata do mesmo objeto licitado, razão pela qual não pode ser considerado compatível em características com o o
Ressalta-se, ainda, que uma frágil Guia de Movimentação de Material não serve como um Atestado de Capacidade Técnica.
Além disso, cabe salientar que o Capacete ofertado pela Recorrida não atende o Edital, tendo em vista que não possui controle de volume, desrespeitando o Edital.
Registra-se que a capacidade técnica dos licitantes visa garantir a aptidão e experiência dos mesmos, para o fiel cumprimento dos prazos de execução contratual.
Nesse sentido, o artigo 30 da Lei 8.666/93 determina:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do ap
realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
As exigências de qualificação técnica servem para afastar as contratações frustradas, que possam implicar em prejuízos para a Administração, motivo pelo qual os Tribunais Pátrios têm per
condicionada ao atendimento aos requisitos do edital e ao que disciplina a Lei de Licitações:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS. CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL TURÍSTICO. MUNIC
DO ENVELOPE DE PREÇO DA DEMANDANTE. DESCABIMENTO. CAPACIDADE TÉCNICA NÃO DEMONSTRADA. CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA VENCEDORA ANTES DO AJUIZAMENT
REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. A empresa que pretende participar de processo de licitação tem de demonstrar sua qualificação técnica, porque a regra consta
conjuntamente com os incisos I e 11 do mesmo artigo, sem ocorrer qualquer ilegalidade na exigência de tal prova. A ausência de demonstração da capacitação técnica- operacional da em
Teutônia, não servindo a apresentação de dois atestados técnicos, que mesmo somados a área construída fica aquém do objeto da licitação, tratando-se de contrato em andamento, cujo
antecipada para determinar a suspensão do certame, para possibilitar a abertura do envelope de preços da demandante, uma vez que ausentes os requisitos legais para o deferimento 
técnica visa assegurar ao Licitador que a empresa que venceu a licitação tenha condições técnicas de cumprir o contrato de acordo com objeto e no prazo sinalado, sob pena de óbvios re
sopesando-se o valor a menor orçado pela licitante vencedora e o risco da contratação inadequada. (...) (Agravo de Instrumento N° 70056654346, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribuna
em 25/09/2013) (TJ-RS - AI: 70056654346 RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 25/09/2013, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Just
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. PROVA DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA. ATESTADOS. DESCUMPR
LICITANTE. A habilitação de eventual empresa licitante fica condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos no edital, em atendimento a um dos princípios básicos do procedimento 
agravada descumpriu o item do edital referente à prova da capacitação técnica, não sendo os atestados hábeis para tanto. Importante destacar que a previsão em questão constitui apen
técnica, encontrando-se, inclusive, pautada no princípio da razoabilidade, já que estritamente ligada ao objeto do certame. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento N
Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 26/08/2015). 
Consoante se extrai dos julgados acima, não basta a simples apresentação de atestado de capacidade técnica, é necessário que a licitante comprove possuir expertise na execução 
características compatíveis relacionados no objeto do edital.”

C - RECURSO DA EMPRESA DELTA
A empresa fez as seguintes observações:

“(...) DE DOCUMENTAÇÃO COM INDÍCIOS DE FALSIDADE: Dos documentos de habilitação apresentados: Antes de iniciar, faremos um breve resumo de como é a abertura de uma em
informações, tais como tipo de sociedade, sócios, objeto social, capital social e demais itens. • Dá se entrada neste Contrato Social na Junta Comercial da jurisdição onde será a sede social d
os procedimentos para o Registro da Empresa. • Após este ato, normalmente um contador ou até mesmo o sócio gerente da empresa, dará prosseguimento ao registro junto à Secretaria
INSS , Prefeitura, CREA ou outro órgão relacionado e etc. Veja que somente APÓS o registro do contrato social, que indica o dia da abertura da empresa, é disponibilizado o número do CNPJ
social da empresa DTE e consulta ao CNPJ no sitio da Receita Federal, verificamos que a empresa foi criada no dia 21/01/2019, quando então obteve o número de seu CNPJ (32.511.488/
Contrato Social, pag. 538/540, com NIRE 33600766656. Verifica-se então o seguinte: A empresa, desde o seu nascimento é uma empresa Individual de Responsabilidade Limitada, em nom
único responsável pela empresa DTE do Brasil Comercio de Equipamentos de Defesa Eirelli. Para comprovar sua posição de fornecedora deste certame, apresentou diversos documentos, d
Técnica, fornecido pela empresa Resgatécnica - Equipamentos para Resgate e Salvamento Ltda. CNPJ 15.453.449/0001-82, ao efetuarmos consulta ao sitio da Receita Federal, obtemos o 
6.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 29.30-1-03 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboqu
32.99-0-99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 45.11-
novos 45.11-1-06 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-mé
agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializad
para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 70.20-4-00 - Ativ
técnica específica Temos então, que a empresa que forneceu o Atestado de Capacidade Técnica não trabalha com produtos de EPI. O produto comprado Macacão de voo não é um EPI, é um
material. Inclusive o CBMDF utilizou durante muitos anos macacões de voo em brim e algodão. Seria um EPI se fosse uma macacão de voo anti-chama. Salta a vista também que o núme
número 000.001, ou seja, a primeira NF emitida foi de macacão que gerou um Atestado de Capacitação Técnica. Se for EPI, que apresente o CA(certificado de aprovação) do Ministério do T
se o documento é real ou foi fabricado para que a DTE participasse deste certame, verificando o que foi vendido, qual a quantidade vendida, o preço da venda (para ver se tem relação co
NFs de compra do material e a NF de venda deste material pela Resgatécnica ou a comprovação de que este material está em seu estoque. 
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Pag. 531 – Atestado de Capacidade Técnica emitido pela DTE – Defense Technology Equipment Inc, em Sterling, VA, USA em 30 de outubro de 2019. Além de documento inválido, pois não
de seu Diretor de Contratações e Aquisições – MARCELO TEIXEIRA DANTAS, Cel. QOBM. 
“De igual sorte, as tratativas pertinentes aos documentos redigidos em língua estrangeira ou emitidos em outro país, mesmo escritos em língua portuguesa, foram pontuados favoravelmen
8.660/2016”. (grifo DELTA)
E ainda: A Apostila é um certificado emitido por países signatários da Convenção de Haia utilizado para autenticar a origem de um documento público (assinatura, cargo de agente público
(CNJ) é o responsável por coordenar e regulamentar a aplicação da Convenção da Apostila de Haia no Brasil. De acordo com o artigo 1º, caput, da Resolução CNJ n. 228/2016, apostilament
destinado a produzir efeitos em países partes da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros (Convenção da Apostila). Verifica
credibilidade, pois não foi devidamente apostilado em seu país de emissão, os USA, signatário da Convenção de Haia, como o Brasil. Além de carecer de credibilidade, coloca informações, 
Defense Technology Equipment Inc é a principal investidora da empresa DTE do Brasil, contrariando o que está descrito no contrato social da empresa brasileira. Se for verdade, temos a
Brasil se apresenta como empresa brasileira, usufruindo doa benefícios de uma empresa EIRELLI e EPP e na verdade, se tiver investidor estrangeiro, estará usufruindo de forma irregular d
Administração Pública. 
DE DOCUMENTO FALSO FORNECIDO: Pag. 532 – que é uma Carta de Nomeação , datada de 17 de julho de 2018, emitida em Washington, DC, USA, em síntese relatando o seguinte: 
distribuidora exclusiva de seus produto para o Brasil e México, colocando como contato para a DTE, em Sterling, VA a Sra. Maria Badillo Benzaria e no Brasil a DTE do Brasil, CNPJ 32.511.48
GENTEX USA emitiu uma Carta de Nomeação de distribuidor, carta esta utilizada pela DTE do Brasil como comprovante de capacidade técnica com fins de vencer o certame licitatório, em 1
NUMERO DO CNPJ, número este que só seria obtido em 21 de janeiro de 2019, ou seja, mais de seis(6) meses depois da emissão da carta. Não é preciso muito para verificar que esta carta 
totalmente impossível de ter colocado naquela data. Então, além desta carta não ter sido apostilada, para garantir a sua procedência e ter validade aqui no Brasil perante os órgãos da Adm
de permitir à DTE do Brasil sagrar-se vencedora em licitação pública. Pag. 533- GMM – Guia de Movimentação de Material, da empresa DTE do Brasil para o BAeNSPA, da MB, datada de 20/
o uso de uma GMM, esta somente se presta ao uso por órgãos das Forças Armadas do Brasil, pela impossibilidade de emissão de NF. O uso de GMM por parte de uma empresa brasile
configura ilicitude perante a receita federal e a receita estadual, pois impede o controle da movimentação de materiais e serviços por parte das empresas. A informação de que a empresa D
usado de forma a mascarar a movimentação do material, enseja a dúvida sobre se o equipamento entrou em território nacional de forma regular e deverá ser alvo de denúncia junto a Recei

CONSIDERAÇÕES DA DTE DO BRASIL
Iremos primeiro nos ater a questionamentos sobre o atestado de capacidade técnica, antes de apontarmos outras incoerências nas argumentações da empresa DELTA.
O Edital do Pregão 72/2019 prevê o seguinte abaixo, no que tange à Habilitação
“ 7.2.1 As licitantes devidamente cadastradas no SICAF deverão encaminhar os seguintes documentos: 
I – Declaração, sob as penas da lei, da superveniência de fato impeditivo da habilitação (exigida somente se houver fato impeditivo);
II – Declaração de que não utiliza mão-de-obra, direta ou indireta, de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não 
(dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso V, do art. 27, da Lei nº 8.666/93) (modelo Anexo III); 
III – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em características com o objeto desta licitação, por intermédio da apresentação de Atestado(s) de Capacid
privado; considerando-se compatível, a comprovação de fornecimento anterior de objeto com as seguintes características: Equipamento de Proteção Individual (grifos nossos); 
IV – Certidão Negativa de Débitos ou certidão positiva com efeito de negativa, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, para as em
ser obtida através do site www.fazenda.df.gov.br; 
V - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em plena validade e expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do Título 
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. VI – As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em q
comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado para o item constante do Anexo I. a) A comprovação deverá ser feita quando da habilitação, a
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei devidamente registrados ou pelo Registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social, conforme regulado pelo 
VII - Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (tr
própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores;
No caso, todos os documentos foram fornecidos pela empresa DTE, conforme previsto no edital.
Conforme as próprias empresas recorrentes afirmaram, a Administração Pública é vinculada ao instrumento licitatório, qual seja , o edital e seus anexos, não podendo exigir menos nem ma
alerta que “qualquer exigência fora do previsto no instrumento de convocação e neste Estatuto é nula e pode ser obstada administrativamente ou judicialmente” 
A empresa DTE do Brasil cumpriu fielmente o que exige o edital. Tendo em vista que a maioria dos doutrinadores aborda a qualificação técnica, mas deixam em segundo plano o atestado de
nos socorremos de algumas definições da Internet: Segundo A RCC Soluções Logísticas
“O atestado de capacidade técnica serve para comprovar que sua empresa tem competência para cumprir o objeto do edital.
Esse atestado faz parte dos documentos de qualificação técnica. Esses documentos vão comprovar para o órgão público que a empresa realmente tem experiência e perícia.
Assim, o atestado de capacidade técnica é uma declaração simples, feita por outra empresa ou por algum órgão público que você já tenha contratado. Ou seja, que já tenha entregue p
empresa privada ou pública que você já tenha prestado serviço ou vendido produtos.: 
No site Analista de Licitações, encontramos definição semelhante:
O Atestado de Capacidade Técnica serve para comprovar que sua empresa tem experiência anterior que comprove a execução do objeto do edital.
Esse atestado faz parte dos documentos de qualificação técnica.
Assim, o atestado de capacidade técnica é um documento simples, feito por outra empresa ou por algum órgão público que você já tenha contratado e executado obras ou prestado serviços 
O atestado deve conter todas as informações sobre a empresa ou órgão que está emitindo. Também deve conter os dados da sua empresa. 

No que tange ao atestado de capacidade técnica, Hely Lopes Meirelles nos explica que “ a qualificação técnica é o conjunto de requisitos profissionais que o licitante apresenta para executar 
Passemos então a enumerar os seguintes aspectos:
a) A DTE do Brasil é empresa EIRELI, cuja finalidade é plenamente compatível com o objeto do pregão 72/2019, conforme pode ser verificado no Contrato Social já remetido e alvarás e outr
b) O macacão fornecido à empresa RESGATÈCNICA é fabricado com tecido da marca Du Pont NOMEX que, para quem trabalha no mercado da aviação militar ou civil, trata-se de macacão 
de segurança previstas. Desta forma, configura-se como um equipamento de proteção individual, de alto custo (não é um macacão qualquer, como alega a empresa DELTA);
c) No que tange a outros documentos fornecidos apenas para dar conhecimento e segurança à Administração Pública de que a DTE do Brasil possui vínculo com a DTE USA, qu
(https://gentexcorp.com/company/global-distributors/) , sendo que, pelo relacionamento profissional que possuem, é natural que a GENTEX reconheça a DTE do Brasil como sendo “focal p
da DTE USA. O erro na data foi apenas pelo fato de a GENTEX ter aproveitado o texto de um documento anteriormente emitido para a pessoa do Sr, Paulo Cabral , quando o mesmo atuava a
A referida carta já foi corrigida pela GENTEX e foi remetida uma cópia para o e-mail do Sr. Pregoeiro (impugnacoescbmdf@gmail.com). Caso a Administração Pública deseje realizar diligên
ser-lhe-ia muito grata, pois a acusação feita pela empresa DELTA configura crime previsto no artigo138 do Decreto-Lei 2848, de 07 dez. 1940 (Código Penal), sendo intenção desta empresa
caso não haja a imediata retratação por parte da DELTA.
d) Quanto à alegação da empresa ULTRAMAR de que a DTE do Brasil não trabalha efetivamente como importadora de macacões de voo, apesar de não estar constando como exigência do 
Bill” e “Invoice” deste tipo de material, para sanar qualquer dúvida sobre o assunto. 
Além disso, os julgados apresentados pela empresa se referem a obras e não a fornecimento de itens, com contextos completamente diferentes. 
e) Quanto a documentos apresentados pela DTE, sem consularização, cabe ressaltar que a Administração Pública já havia respondido questionamento semelhante na fase de questionament
à época. Cabe aqui relembrar o Acórdão Nº 1948/2014 - TCU – Plenário, Relatora Ministra Ana Arraes, 
Tendo sido superada esta questão, não cabe à licitante que se conformou com as razões da Administração Pública e não impetrou recurso à autoridade superiora, vir novamente a qu
beneficiar-se de sua inércia, em desigualdade com os demais licitantes. Além disso, como já afirmamos anteriormente, tais documentos apenas atestam que a empresa é representante GEN
f) Quanto à Nota Fiscal 000.001 foi remetida uma cópia para o e-mail do Sr. Pregoeiro (impugnacoescbmdf@gmail.com), bem como, o macacão encontra-se na Resgatécnica.
g) Quanto à responsável pela assinatura do Atestado de Capacidade Técnica, ela tem a função de Analista de Licitações, sendo responsável pela avaliação e acompanhamento de todas a
estando apta e capacitada a assinar o referido termo.
h) Quanto às alegações da empresa ULTRAMAR sobre o Atestado de Capacidade Técnica: “verifica-se que a flagrante fraude em sua elaboração”, “é óbvio que foi forjado para a utilização
reiteramos o já citado acima, ou seja, caso a Administração Pública deseje realizar diligências para verificar a autenticidade do Atestado de Capacidade Técnica, a DTE do Brasil ser-lhe-ia mu
configura crime previsto no artigo138 do Decreto-Lei 2848, de 07 dez. 1940 (Código Penal), sendo intenção desta empresa acioná-la judicialmente assim que concluída a fase de diligências,
moldes do que foi informado para a empresa DELTA.

Por fim, retornando ao assunto principal, cabe-nos aqui expor vários julgados do TCU sobre o assunto. Vejamos abaixo:
1- Acórdão 2297/2012-Plenário
Data da sessão: 29/08/2012

“A verificação de que determinado atestado de habilitação técnica é hábil para comprovar efetivamente a capacidade de licitante para executar o objeto pretendido, a despeito de tal at
justifica sua aceitação pela Administração.” (PLENÁRIO. Relator: Min. WALTON ALENCAR RODRIGUES)

2- Acórdão 571/2006-Segunda Câmara
Data da sessão: 14/03/2006
É vedada a exigência de um número mínimo de atestados de capacidade técnica, bastando que a empresa licitante comprove que já realizou o tipo de serviço desejado em pelo menos uma 

3- Acórdão 1706/2007-Plenário
Data da sessão: 22/08/2007
A exigência de quantidades mínimas de atestados de capacidade técnica é irregular (art. 30, §1º, I, da Lei 8.666/1993) (Plenário | Relator: Min. RAIMUNDO CARREIRO)

4- Acórdão 1924/2011-Plenário
Data da sessão: 27/07/2011
As informações demandadas nos atestados a serem apresentados por licitantes, para o fim de comprovação de capacidade técnica, devem ser dotadas de clareza, sendo que, no caso de dúv
art. 43 da Lei 8.666/1993, promovendo diligências, para saneamento dos fatos, se necessário. (Plenário | Relator: RAIMUNDO CARREIRO)

Acórdão 1924/2011-Plenário | Relator: RAIMUNDO CARREIRO
ÁREA: Licitação | TEMA: Qualificação técnica | SUBTEMA: Atestado de capacidade técnica
Outros indexadores: Diligência, Clareza

5- Acórdão 1567/2018-Plenário
Data da sessão: 11/07/201
Caracteriza restrição à competitividade da licitação a exigência, como critério de habilitação, de atestado de qualificação técnica comprovando experiência em tipologia específica de serviç
desde que devidamente fundamentada no processo licitatório.( PLENÁRIO : Min. AUGUSTO NARDES)
Além da farta jurisprudência acima citada, no Informativo de Licitações e Contratos do TCU pode ser ainda encontrada

“A exigência de atestado de capacidade técnica para itens específicos deve ser condição excepcional, fundamentada na relevância particular do item para a consecução do empreendim
contratado.”
(TCU, Informativo de Licitações e Contratos - Número 317, Sessões: 14, 15, 21 e 22 de 
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/resultado/publicacao/Atestado%2520de%2520capacidade%2520t%25C3%25A9cnica/PUBLICACAO%253A%2522Informativo%2520de%2520Licita%25C
(Acesso em 06 nov. 2019)
Desta forma, considerando o que foi exposto acima, a DTE do Brasil considera satisfeitas todas as arguições feitas pelas empresas recorrentes, exceto as postas pela empresa DELTA, no 
coloca à disposição da Administração Pública para os esclarecimentos que forem necessários, pois das diligências realizadas será colhido material probatório para a impetração de ação pena
licitatório.

PARTE TÉCNICA.
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IMPETRANTE: DELTA Industria Comercio Importação Exportação Ltda
1) Do edital, item 7 do Termo de Referência:
“O capacete de voo deverá atender ao menos uma das seguintes normas: norma MIL-DTL-87174A; norma EN966:2012; ou norma que venha a atualizar ou substitui-la.
Com a finalidade de aumentar a concorrência, poderá ser aceito pelo CBMDF, certificado ou relatório de testes executados no país de origem ou por órgão como o FEDERAL AVIATION A
(EASA), desde que acompanhado de tradução juramentada, ou no Brasil pelo Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial - DCTA da Força Aérea Brasileira/IFI/DCTA, que legisla
brasileiro, seguido de resultados que comprovem que atendam ou superem os parâmetros estabelecidos em pelo menos uma das normas citadas.”
A empresa DTE não apresentou qualquer documento, laudo ou semelhante, válido, que comprove o atendimento à alguma destas normas e também não apresentou nenhum documen
comprove que o produto atende ou supere o exigido naquelas normas.
Apresentou uma série de relatórios, efetuados por organismo não coligado ao sistema INMETRO (como o próprio Cel Dantas indica no Despacho SEI-GDF CBMDF/DICOA/COPLI/PREAP - P
tais lacunas ressoam, principalmente, no aspecto qualitativo, posto que a ausência do quesito que trata "da apresentação de relatórios de ensaio/laudos por emitidos por laboratório reco
multilateral de reconhecimento estabelecido pela IAF, IAAC, EA, ILAC", comprometem sua análise quanto ao atendimento do mínimo razoável de segurança para seus usuários.”
Também apresenta como Relatório de Ensaios, um relatório interno da fabricante GENTEX, relativo a um lote de produtos, que aqui chamamos de Testes de Aceitação de lote, muito utili
estão atendendo ou não o previsto. Se Relatório de ensaio de lotes valer como comprovação, podemos pedir diversos ao fabricante do capacete ofertado.
O que se verifica é que em nenhum destes “Relatórios” há quaisquer menção de que o produto ofertado atende a norma MIL DTL -87174 A e/ou EN966:2012, como quer fazer crer a empres
DTE (30567670) SEI 00053-00096234/2019-00 / pg. 36).
Da proposta ajustada da empresa DTE do Brasil:
4.1.1.1. ÁREA SUPERIOR DA CABEÇA - COROA (CROWN AREA) – O capacete Gentex HGU-56/P RWH atende à norma MIL- 87174A, conforme relatório de testes e do USAARL em anexo;
4.1.1.2. ÁREA FRONTAL DA CABEÇA (HEADBAND): O capacete Gentex HGU-56/P RWH atende à norma MIL-87174A, conforme relatório de testes e do USAARL em anexo;
4.1.1.3. PROTEÇÃO ANTI-IMPACTO DAS LATERAL E/OU ORELHAS (SIDE AND/OR EAR IMPACT PROTECTION) - O capacete Gentex HGU-56/P RWH atende à norma MIL-87174A, conforme rel
4.1.1.4. PROTEÇÃO ANTI-PERFURANTE (SHELL PENETRATION RESISTANCE): O capacete Gentex HGU-56/P RWH atende à norma MILDTL- 87174A, conforme relatório de testes e do USAARL
4.1.1.5. PROTEÇÃO ACÚSTICA (ACOUSTIC ATTENUATION): O capacete Gentex HGU-56/P RWH atende à norma MIL 87174A, conforme relatório de testes e do USAARL em anexo;
Estranho que na proposta feita na Carta 002/DTE-BR/2019 Rio de Janeiro, 25 de junho de 2019, pag. 18/23 de 546), a informação de atendimento a especificação técnica era outra, para o m
Mente a empresa ao afirmar o acima e equivoca-se o setor técnico do CBMDF, ao não verificar que não foram apresentados laudos ou documentos válidos, conforme exigido no Edital e Anex
E será degradante para o Setor Técnico, se este numa provável contrarrazões, afirmar que o capacete atende ao Termo de Referência americano FNS/PD96-18, e que esta seria superio
norma, mas sim uma especificação de compra, que aqui no Brasil, como já dito anteriormente por outras empresas, em Impugnações anteriores, é simplesmente um Termo de Referência
americana de Capacetes de Voo, portanto, nas leis e regras lá definidas, a única fornecedora.
......A empresa DTE comprovou com nenhum documento, laudo ou mesmo prospecto, nem mesmo no seu sítio que atende as normas exigidas no edital.

• CONSIDERAÇÕES DA DTE DO BRASIL: Improcedente a afirmação da Impetrante.
Ilmo. Sr. Pregoeiro, conforme informado na Proposta da DTE e de notório saber dos que trabalham no segmento de aviação militar, o capacete Gentex HGU-56/P foi projetado para atend
projeto de desenvolvimento conjunto entre a fabricante Gentex e o Departamento de Defesa americano. O FNS/PD96-18 não é um simples Termo de Referência, é um documento orient
contidas especificações rígidas baseadas em várias normas Federais, Militares e Padrões de fabricação (standards). Sendo que os padrões e limites exigidos na FNS/PD96/18 para equipa
rigorosos dos que os padrões para a aviação de asa fixa e superam os padrões previstos na norma MIL-87174A
Conclusão: Portanto, a avaliação do atendimento à norma MIL-87174A passa pela capacidade técnica de buscar as informações nos relatórios apresentados pela DTE do Brasil. Não há 
capacete HGU-56/P atende plenamente aos requisitos de performance solicitados no presente Edital.
O capacete HGU-56/P atende aos requisitos estipulados no Edital.
2) Do Termo de Referência item 7:
“Deverá ter o seu casco interno para absorção de energia, confeccionado em espuma de poliestireno expandido, material não elástico, deformável, ou material que seja de igual ou superior q
Com forração interna em material não alérgico, resistente à chama, de fácil remoção para limpeza e manutenção.
Todos os materiais empregados na construção do capacete devem oferecer proteção contra o fogo.”
Proposto pela empresa:
3.15. Forração interna substituível, em tecido não alérgico, de fácil remoção para limpeza e manutenção, com espaçadores revestidos para os ajustes de cabeça (altura, frontal e nuca),
possibilitando o ajuste personalizado;
Não faz parte da oferta da empresa produto com todos os materiais resistentes à chama como exigido. Não foi apresentada quaisquer comprovação, documento, laudo ou mesmo prospe
Portanto o produto ofertado pela DTE, não atende ao exigido em edital, também neste quesito.

• CONSIDERAÇÕES DA DTE DO BRASIL: O produto atende ao Edital.
A qualificação original do projeto do capacete HGU-56/P foi realizada nos anos 90 e foi necessário e mandatório o teste antichama, quando foi aprovado.
Novamente, o capacete foi testado e aprovado em teste antichama em 21 de fevereiro de 2013 na Ouellette Thermal Test Facility, uma organização conjunta da Marinha e do Exército ame
00, Standard Test Method for Evaluation of Flame Resistant Clothing for Protection Against Flash Fire Simulations Using an Instrumented Manikin.
O relatório técnico deste teste na Ouellette Thermal Test Facility é de circulação reservada.
Conclusão: O capacete HGU-56/P atende aos requisitos estipulados. 

3) Do Termo de Referência item 7:
“ Deverá ter um sistema de retenção composto de cinta jugular fixada na estrutura do capacete em material resistente a chama, com almofadas de apoio do queixo também em material res
de fivelas de ação rápida e de uso compatível por pessoas destras e sinistras, conforme norma EN 966
O sistema de retenção deverá atender aos requisitos de desempenho conforme a norma EN 966 ou norma que venha a substitui-la, garantindo que o capacete não venha a se soltar do 
respectiva norma. O sistema deve garantir a integridade de suas fivelas/passantes (ladder-locks) ao serem submetidas a cargas de até 170 kg (aproximadamente 1670 N).
Apresentado:
Não foi apresentado nenhum ensaio válido (laboratório reconhecido), ou mesmo prospecto ou no próprio sitio da empresa a informação de que atende a norma EN966 ou uma substituta, 
novamente, mente ao afirmar o seguinte:
Proposta Item 01 - DTE (30567670) SEI 00053-00096234/2019-00 / pg. 72
Proposta Item 01 - DTE (30567670) SEI 00053-00096234/2019-00 / pg. 75
Proposta Item 01 - DTE (30567670) SEI 00053-00096234/2019-00 / pg. 126
Proposta Item 01 - DTE (30567670) SEI 00053-00096234/2019-00 / pg. 127
Proposta Item 01 - DTE (30567670) SEI 00053-00096234/2019-00 / pg. 129
Proposta Item 01 - DTE (30567670) SEI 00053-00096234/2019-00 / pg. 266

• CONSIDERAÇÕES DA DTE DO BRASIL: Improcedente a afirmação da Impetrante 
Conforme relatório de testes ‘HELMET RETENTION TESTING’ apresentado pela DTE do Brasil, à página 379 o capacete HGU-56/P logrou êxito suportando cargas maiores que a solicitada no E
Conclusão: O capacete HGU-56/P atende aos requisitos estipulados no Edital.

4) Do Termo de Referência, item 7:
“sistema de comunicação deverá apresentar desempenho mínimo de inteligibilidade na conformidade das normas RTCA/DO-214 e TSO-C58a ou pelo método STI (Speech Transmission
apresentar uma taxa mínima de redução de ruído de 23 dB a 1000Hz (NRR – Noise Redution Rate)”. (Grifo DELTA)
O que foi ofertado pela empresa:
“4.1.1.5. PROTEÇÃO ACÚSTICA (ACOUSTIC ATTENUATION): O capacete Gentex HGU-56/P RWH atende à norma MIL 87174A, conforme relatório de testes e do USAARL em anexo” (grifo 
sitio, nem em prospecto algum, oferecido produto que atenda as exigências do edital. O único relatório e a própria Gentex, informam que o capacete HGU 56/P na faixa de frequência de
decibelimétrica é logarítimica e não sequencial), o que está abaixo do exigido em edital, portanto não atende as exigências editalícias.
Proposta Item 01 - DTE (30567670) SEI 00053-00096234/2019-00 / pg. 46
Proposta Item 01 - DTE (30567670) SEI 00053-00096234/2019-00 / pg. 50

• CONSIDERAÇÕES DA DTE DO BRASIL: Improcedente a afirmação da Impetrante.
O texto abaixo foi extraído da Norma MIL-STD-1474E, norma que detalha o Speech Transmission Index (STI), nela é estipulado que o mínimo aceitável para os preditivos de inteligibilidade é
O capacete Gentex HGU-56/P atingiu este valor de 85%, o qual foi demostrado no USAARL Report Nº 97-08, pag. 20, tabela 15 (Alone) e, portanto, atendendo o requisito mínimo. 
Este percentual conforme tabela I da norma citada equivale a um índice preditivo de inteligibilidade, como segue: AI: 0,42; STI de 0,41 e SII: 0,49, se for o caso esses índices podem ser 
Index , 2- Speech Transmission Index e Speech Intelligibility Index.

Quanto à Atenuação do Som o Edital diz “A atenuação do som deverá apresentar uma taxa mínima de redução de ruído de 23 dB a 1000Hz (NRR – Noise Redution Rate).“
Isto foi comprovado no relatório de teste de atenuação do som ( Sound attenuation) – Report SA-016-086, apresentado pela DTE do Brasil, que mostra que a taxa mínima foi atendida plena

Conclusão: Foi atingido o desempenho mínimo de inteligibilidade pelo método STI e, também, o mínimo para a atenuação do som. Portanto, o capacete HGU-56/P atende aos requisitos estip

Para consulta da norma MIL-STD-1474E veja link: http://everyspec.com/MIL-STD/MIL-STD-1400-1499/MIL-STD-1474E_52224/ 

TEXTO EXTRAÍDO DA NORMA MIL-STD-1474E:

4.3 Speech communication. Sound pressure levels at the listener’s positions shall not degrade speech communication performance to less than 80 percent correct, adjusted for guessing, as 
ANSI/ASA S3.2 with talkers and listeners in representative ambient noise environments as specified by the procuring activity. The specified representative ambient noise environments sho
required. This requirement shall apply to all communication environments, including face-to-face, public address-loudspeaker, and/or with communication headsets as specified by the procur

4.3.1 Predictors of speech intelligibility. Predictive measures of speech intelligibility including the Articulation Index (AI), Speech Transmission Index (STI), and Speech Intelligibility Index
predict communication performance for some environments. Predictors of intelligibility scores are shown in Table I. Also shown are the methods used to compute the values in Table I. The 
but a method of comparing the scores of the three referenced predictors of intelligibility. A "raised" voice level (per ANSI/ASA S3.5) shall be assumed for input. The closest possible distanc
in) from mouth to ear. The predicted speech intelligibility for the worst nominal case shall be at least equivalent to the 85 percent MRT level. If this 85 percent requirement is not met, then t

Notes: 
1 Articulation Index = 2.35(MRT)3 - 2.91(MRT)2 + 1.27(MRT) (after Webster & Allen, Speech Intelligibility in Naval Aircraft Radios, 1972) 
2 Speech Transmission Index = 10[ -0.77(AI)^2 + 1.56(AI) + 0.1 -1] (after IEC 60849-2) 
3 Speech Intelligibility Index = 0.9915(AI) + 0.0721 (from Bradley, The Acoustical Design of Conventional Open Plan Offices, Canadian Acoustics, v. 31, no. 2, June 2003, pp. 23-31) 
4 Caution should be exercised when attempting to predict speech intelligibility for high noise levels and/or communication systems with non-linearities such as peak-clipping, automatic gain 
5 Care should be exercised when setting the speech level(s) for the predictors of intelligibility. They are very sensitive to input level and small changes can dramatically alter the output. 
6 The correlation or accuracy of predictors of speech intelligibility and directly measured MRT speech intelligibility scores is good for linear commercial grade systems and is variable (sometim
noise environments.

5) Do edital e Termo de Referência:
“Suas viseiras devem atender a norma MIL-DTL-43511D (com tratamento contra arranhões e contra embaçamento), ou norma compatível ou superior “
“Ter as viseiras desempenho óptico de acordo com a MIL-DTL-43511 D, ou norma que venha a substitui-la. Deverá ser fornecido certificado de laboratório confirmando que o desempen
abrasão estejam de acordo com as normas solicitadas.
Ter as viseiras certificação de acordo com as normas MIL-DTL- 43511 D, ou norma venha a atualizá-la ou substitui-la.
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Deverá ser fornecido certificado de laboratório confirmando que o desempenho óptico das viseiras e requisitos de durabilidade e resistência à abrasão estejam de acordo com as normas 
composto por duas viseiras rotativas ou deslizantes, manufaturadas em policarbonato de alta qualidade, com tratamento contra arranhões e contra embaçamento, com travas de início e
viseiras através de atuadores localizados na parte externa do capacete. As viseiras, externa e interna deverão ser fornecidas nas cores, uma fumê, uma âmbar ou amarela respectivamente.
O que foi ofertado pela apresentado:
3.4.Dupla viseira anti-impacto nas cores cinza/fumê e incolor, que não causa obstruções a altura dos olhos (preservando todo o campo de visão natural);
4.1.1.6. PROTEÇÃO ANTI-IMPACTO DOS VISORES: O capacete Gentex HGU-56/P RWH atende à norma MIL-V- 43511D, conforme relatório de testes e do USAARL em anexo;
Além da proposta não estar de acordo com a exigência do edital, inclusive quanto as cores das viseiras, (6.6 Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos e
as que estiverem em desacordo.)
Relatório falando sobre a necessidade do uso de viseiras abaixadas quando os capacetes estiverem em uso e o quanto isto é importante para a redução de danos no caso de acidentes.
Isto é obvio, mas isto é Laudo?
Não foi apresentado nenhum laudo de nenhum laboratório e o próprio artigo coloca, como mostrado abaixo que as informações, pareceres e conclusões contidas no relatório são as dos 
portanto o relatório nada mais é que um artigo sobre o assunto e nada comprova.
Vemos a seguir:
Proposta Item 01 - DTE (30567670) SEI 00053-00096234/2019-00 / pg. 312
Proposta Item 01 - DTE (30567670) SEI 00053-00096234/2019-00 / pg. 313

• CONSIDERAÇÕES DA DTE DO BRASIL: Improcedente a afirmação da Impetrante. No link da fabricante Gentex que trata de visores, página 2 (https://shop.gentexcorp.com/content/Gente
visores obedece mandatoriamente a norma MIL-V-43511C e descreve os requisitos obedecidos quanto a desempenho óptico, durabilidade e resistência à abrasão, uso simultâneo de ó
policarbonato de alta qualidade, com tratamento contra arranhões e contra embaçamento, com travas de início e fim de curso.
Está disponível a cor âmbar.
Os relatórios de testes apresentados para este Pregão - Relatório do USAARL [Laboratório de Pesquisa Médica Aérea do Exército dos Estados Unidos] No 98-18, O papel de viseiras de prot
rotativa do Exército dos Estados Unidos e o Relatório USAARL no 98-12, Capacetes de Tripulação de Aeronave do Exército dos Estados Unidos: Tecnologia de Mitigação de Ferimento na Ca
43511C e, portanto, cumprem os requisitos solicitados neste certame.
Conclusão: O capacete HGU-56/P atende aos requisitos estipulados no Edital.

6) Do Termo de Referência, item 7:
Seu peso máximo não deverá ultrapassar os 1.500 gramas.
Vemos que a empresa DTE ao apresentar o Relatório sobre avaliação de sistemas de Redução Ativa de Ruído e não um ensaio sobre o uso de ANR em capacetes HGU 56/P, indica que ao se
voo, o peso do mesmo é alterado substancialmente, como indicado nas tabelas abaixo.
Portanto, solicitamos diligencias no sentido de se verificar qual é o peso final real do capacete oferecido, com o sistema ANR instalado e, incluindo o cabo com o controle de volume, que 
então, significa que este capacete para ter esta propriedade, deverá SEMPRE estar com o cabo ligado, o que o coloca como componente indivisível do capacete, aumentando ainda mais o pe
cabo, quando retraído, de no máximo 70 cm, (cabo de conexão deverá ter comprimento máximo de 70 cm quando retraído e mínimo de 160 cm quando totalmente distendido, possibilitan
ou deitados sobre o piso da aeronave ) pois pelas fotos colocadas na proposta (Proposta Item 01 - DTE (30567670) SEI 00053- 00096234/2019-00 / pg. 38/39), verifica-se que o cabo vai m
soltos no chão da aeronave, podendo provocar acidentes e dificuldade no controle de volume durante as operações.
Proposta Item 01 - DTE (30567670) SEI 00053-00096234/2019-00 / pg. 210
Proposta Item 01 - DTE (30567670) SEI 00053-00096234/2019-00 / pg. 211
Proposta Item 01 - DTE (30567670) SEI 00053-00096234/2019-00 / pg. 213
Proposta Item 01 - DTE (30567670) SEI 00053-00096234/2019-00 / pg. 225
Proposta Item 01 - DTE (30567670) SEI 00053-00096234/2019-00 / pg. 226

• CONSIDERAÇÕES DA DTE DO BRASIL: Improcedente a afirmação da Impetrante.
A instalação do ANR implica na substituição do sistema de áudio original do capacete pelo sistema de áudio do ANR, resultando em uma alteração mínima no peso final, ficando abaixo dos 1
Não haverão cabos soltos no chão da aeronave. Os cabos atenderão aos comprimentos retraídos e distendidos solicitados no Edital.
Conclusão: O capacete HGU-56/P atende aos requisitos estipulados no Edital.

IMPETRANTE: ULTRAMAR IMPORTAÇÃO LTDA
Além disso, cabe salientar que o Capacete ofertado pela Recorrida não atende o Edital, tendo em vista que não possui controle de volume, desrespeitando o Edital.

• CONSIDERAÇÕES DA DTE DO BRASIL: Improcedente a afirmação da Impetrante.
Conforme citado no documento da DTE do Brasil “DESCRITIVO HGU56P PARA CBMDF”: “3.8. O capacete contém controle individual de volume. 3.8.1. O controle do volume será fornecido c
do mesmo.”
Conclusão: O capacete HGU-56/P atende aos requisitos estipulados no Edital.
Ressalto a V. Sa. que o objetivo da DTE do Brasil é prover o CBMDF com um capacete de alta tecnologia, concebido e fabricado dentro dos mais altos requisitos de segurança e conforto. 
pelas Forças Armadas e outras Forças Auxiliares no Brasil.
Sem mais para o momento, agradecemos a oportunidade e ratificamos “que se busca é a contratação de empresas idôneas e capazes de fornecer equipamentos de qualidade para utilização 

Rio de Janeiro, 07 de Novembro de 2019
Atenciosamente
PAULO ROBERTO CABRAL COSTA - DTE do BRASIL
SÓCIO ADMINISTRADOR

 Voltar
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DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE  1

NF-eRECEBEMOS DE DTE DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

N. 000.000.001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

SÉRIE  1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ

CHAVE DE ACESSO1

11343961

N. 000.000.001

Página 1 de 1

3319 1032 5114 8800 0108 5500 1000 0000 0119 2974 2862

32.511.488/0001-08

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333190149291794 - 22/10/2019 10:26:25

CONTROLE DO FISCO

AV DAS AMERICAS 3333 SALA 606,

Rio de Janeiro / RJ

BARRA DA TIJUCA 22.631-003

(21)8495-2406

VENDA DE MERCADORIA

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda

.gov.br/portal  ou no site da Sefaz Autorizadora

DTE DO BRASIL COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI

HORA DE SAÍDA

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

UFFONE/FAX

CEP

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

ENDEREÇO

CNPJ/CPFNOME/RAZÃO SOCIAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA 22/10/2019

RUA URANO 77 SANTA LUCIA 30.350-580 22/10/2019

Belo Horizonte MG 0019540740002

15.453.449/0001-82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

R$890,00R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

R$0,00R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$890,00

INSCRIÇÃO ESTADUALUFMUNICÍPIO

CNPJ/CPFPLACA DO VEÍCULOCÓDIGO ANTTFRETE POR CONTA

ENDEREÇO

RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

0 – Emitente

UF

PESO LÍQUIDOQUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

cod. produto descrição do produto/serviço ncm/sh cfop unid qtde vl. unitário vl. total bc. icms vl. icms v. ipi aliq. ipialiq. icmsCSOSN

6102MACACAO DE VOO 61122000 1102 UN 1.0000 890,0000000000 R$890,00EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 

INDIVIDUAL - MACACÃO DE VOO

 Total aproximado de tributos federais, estaduais 

e municipais:R$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR DO ISSQNBASE DE CÁLCULO DO ISSQNVALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

INF. COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO 

GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS,

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais:R$0,00
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GE 
CORPORATION 

 

Carta de Nomeação (revisão) 
 

A quem possa interessar: 

 
Re: Distribuidor autorizado 

 
17 de julho de 2019 

 

Esta carta serve para confirmar que a Defense Technology Equipment, Inc. (DTE) e a 

distribuidora exclusiva autorizada para todos os produtos da marca Gentex Aircrew Systems 

para o território do Brasil e do México. Qualquer "Carta de Nomeação" emitida 

anteriormente para outra empresa que não o DTE é nula. 

Os detalhes da DTE são os seguintes: 

 
Defense Technology Equipment, Inc. Ponto de Contato: Sra. Maria Badillo Benzaria 

21300 Ridgetop Circle Email: mdadillo@defense-t ech.com 

Sterling, VA 20166 Tel: +1 (703) 766-1701 

 
Ou 

 
Contato Brasil: DTE do Brasil 

CNPJ 32 .511.488/ 0001-08 

Sr. Paulo Cabral 

E-mail: PCabral@defense-tech .com 

Tel.: +55 31 99218-1085 

 
Se for necessário um esclarecimento adicional, entre em contato: 

 
(Carta reemitida em virtude de erro na data da anteriormente emitida) 

 
Respeitosamente 

  
 

Jason T. Gilligan, 

Diretor de Desenvolvimento de Neg6cios da Gentex Aircrew Systems 

Washington D.C. 

+1 (202) 360-9368 

jgilligan@gentexcorp.com 

Gentex Corporation 324 MainStreet Simpson, PA 18407 Tel: 570.282.3550 Fax: 570.282.8555 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Contratações e Aquisições

Comissão Permanente de Licitação/Pregoeiros e Equipe de Apoio

Memorando SEI-GDF Nº 395/2019 - CBMDF/DICOA/COPLI/PREAP Brasília-DF, 08 de novembro de 2019

Assunto: Parecer técnico.

 

Ao Senhor Ten-Cel. QOBM/Comb. Comandante do GAVOP,

 

Solicito a Vossa Senhoria que seja realizada análise e emi do parecer técnico quanto
aos recursos e contrarrazões apresentadas para o Pregão Eletrônico nº 72/2019 -
DICOA/DEALF/CBMDF, protocolos
nº 30888468, 30888520, 30947739, 31160774, 31160983 e 31161085.

Solicito que a resposta seja encaminhada a esta COPLI/PREAP/DICOA até o dia
18/11/2019 para julgamento no prazo legal.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por FRANKNEI DE OLIVEIRA RODRIGUES, Ten-Cel. RRm ,
matr. 1399993, Pregoeiro(a), em 08/11/2019, às 13:58, 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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 31161296 código CRC= CA719C90.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SAM Bloco D Módulo E - Pa lácio Imperador Dom Pedro I I  - QCG/CBMDF - CEP 70640-020 - DF

39013481

00053-00079697/2019-07 Doc. SEI/GDF 31161296
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11/11/2019 COMPRASNET

www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/download/download_editais_detalhe.asp?coduasg=170156&modprp=5&numprp=352013 1/1

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria da Receita Federal
Superintendências Regionais da Receita Federal
9ª Região Fiscal
Comissão Permanente de Licitação
Código da UASG: 170156

Pregão Eletrônico Nº 35/2013
Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamento de proteção individual de uso aeronáutico: macacão de voo
antichama, japona de voo antichama, luva de voo antichama e bota de voo antichama e antiperfuração, para os servidores
que exercem função de piloto a bordo das aeronaves da RFB. 
Edital a partir de: 13/09/2013 das 08:00 às 12:00 Hs e das 13:30 às 17:30 Hs
Endereço: Rua Marechal Deodoro, 555 - 10. Andar-centro - Centro - Curitiba (PR)
Telefone:  
Fax:  
Entrega da Proposta: 13/09/2013 às 08:00Hs

Itens de Material

 1 - MACACÃO
Macacão de voo antichama, conforme especificação no Termo de Referência.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 40
Unidade de fornecimento: unidade 

 2 - JAPONA
Japona de voo antichama, conforme especificação no Termo de Referência.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20
Unidade de fornecimento: unidade 

 3 - LUVA SEGURANÇA
Luva de voo antichama, conforme especificação no Termo de Referência.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20
Unidade de fornecimento: unidade/par 

 4 - BOTA SEGURANÇA
Bota de voo antichama e antiperfuração, conforme especificação no Termo de Referência.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 40
Unidade de fornecimento: unidade/par 

Informações Adicionais do Download
O conteúdo deste edital é de inteira responsabilidade do órgão licitante, e eventuais problemas devem ser
tratados com o mesmo.

 Voltar   Download
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Folha:   118 

Processo: 054.000.989/2015 

Rubrica:__________Matr. 21.962/2 

“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade” 

SAISO – AE 04, Anexo do Quartel do Comando Geral, CEP 70610-200 - Brasília - DF 

 

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS 

DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO E FINANÇAS 

SEÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS   
EDITAL DE LICITAÇÃO                                     PREGÃO ELETRÔNICO                            Nº 48/2015 – PMDF 

 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060. 

 

 

 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2015  

REGISTRO DE PREÇOS  
 

O Distrito Federal, por meio da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, leva ao conhecimento dos interessados que fará 

realizar licitação, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, mediante as condições estabelecidas neste Edital, de acordo 

com o regulamentado pela Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decretos Distritais nº 25.966/05, nº 26.851/06, 33.598/12, 

36.519/2015 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993 e alterações subsequentes, observando a Lei Complementar nº 123/2006, além de 

outras normas aplicáveis ao objeto deste certame. 

A Sessão Pública do Pregão Eletrônico será conduzida por policial militar, designado Pregoeiro, mediante a Portaria de 15 de 

abril de 2015, publicada no DODF nº 74, de 16 de abril de 2015, p. 62 e será realizada por meio de Sistema Eletrônico disponível no sitio: 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br, de acordo com a indicação abaixo: 

  

 Processo nº 054.000.989/2015 

 Tipo de licitação: Menor Preço 

 Data de abertura: 08/12/2015 

 Horário: 9h00 

 Endereço Eletrônico: http://www.comprasgovernamentais.gov.br 

 Código UASG: 926016 

 Elemento de despesa: 33.90.30 

 Valor previsto para contratação: R$ 303.686,80 

I - DO OBJETO 

1.1. Registro de Preços para eventual Aquisição de Macacões de Voo, na condição de Equipamento de Proteção Individual – EPI, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 

 

II – DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

2.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à 

data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: splpmdf@gmail.com. 

2.2. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste 

pregão, na forma eletrônica, pelo endereço splpmdf@gmail.com. 

2.3. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Termo de Referência integrante do edital, decidir sobre a 

impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas), e, neste mesmo prazo prestar os esclarecimentos requeridos. 

2.4. Acolhida à impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, 

a alteração não afetar a formulação das propostas. 

2.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sítio eletrônico 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br para os interessados. 

III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Pregão: 

 3.1.1. Empresário individual ou sociedade empresária, do ramo de atividade do objeto desta licitação, que atenda a todas as 

condições estabelecidas neste edital e seus anexos; e 

 3.1.2. Que esteja credenciado perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio http://www.comprasgovernamentais.gov.br. 

3.2. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às condições deste Edital. 

3.3. Não poderão participar deste Pregão: 

 3.3.1. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou 

representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não 

agem representando interesse econômico em comum; 

 3.3.2. Empresário individual ou sociedade empresária, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 

básico ou termo de referência ou projeto executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 

5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. 

 3.3.3. Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, 

Municipal e Distrital, bem como o que esteja punido com suspensão do direito de licitar ou contratar em qualquer esfera da Federação, em 

qualquer dos Poderes; 

 3.3.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

 3.3.5. Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial, falência, concordata, 

concurso de credores, liquidação, fusão, cisão, ou incorporação; 

 3.3.6. Consórcio de empresas qualquer que seja sua forma de constituição, pois não há complexidade no objeto e pessoas físicas 

não empresárias. 
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Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060. 

 

 

 3.3.7. Empresário individual ou sociedade empresária, que tenha proprietário, administrador, ou sócio com poder de direção que 

seja familiar de agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da Administração Pública do Distrito Federal 

em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança (I- contrato de serviço terceirizado; II- contratos pertinentes a obras, 

serviços e aquisição de bens; III- convênios e os instrumentos equivalentes), na forma prescrita pelo art. 8º do Decreto Distrital nº 

32.751/2011. 

  3.3.7.1. Entende-se por familiar o cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade 

ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive. 

  3.3.7.2. As vedações deste item estendem-se às relações homoafetivas. 

 3.3.8. Direta ou indiretamente o servidor ou dirigente que integre a Administração Direta do Distrito Federal ou responsável pela 

licitação. 

  3.3.8.1. Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira ou trabalhista do autor do termo de referência ou projeto, pessoa física ou jurídica e do pregoeiro e de sua equipe de apoio com a 

licitante ou responsável pelo fornecimento de bens e serviços a estes necessários. 

 3.3.9. O autor do termo de referência, do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica. 

 

IV – DO CREDENCIAMENTO 

 4.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria 

de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br. 

4.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, 

onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta 

utilização. 

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, 

ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a PMDF responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso 

indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica 

para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica. 

4.5. Caberá a licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a 

inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso. 

4.6. A representação do licitante far-se-á por meio de instrumento particular e/ou público de procuração com firma reconhecida em 

cartório, que comprove os necessários poderes para praticar todos os atos inerentes ao certame em nome do proponente. Em sendo sócio, 

proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do estatuto ou contrato social, ou instrumento 

específico no qual estejam expressos seus poderes para exercer e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

4.7. A chave de identificação e a senha terão validades indeterminadas e poderão ser utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico realizado no 

Comprasnet, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de seu descadastramento perante o SICAF. 

4.8. Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma Licitante. 

 

V – DA PROPOSTA 

5.1. A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário, marcados para abertura da 

sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas, devendo declarar em campo próprio no sistema: 

 5.1.1. O valor unitário e total para o item cotado, já considerados e inclusos, todos os custos necessários tais como impostos, 

taxas, tributos e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, para entrega no local indicado 

neste edital, nada mais sendo lícito pleitear a esse título. 

 5.1.2. A descrição detalhada do produto e a indicação da marca, e, em caso de discordância existente entre as especificações do 

objeto descritas no Comprasnet e as constantes deste edital, prevalecerão às últimas; 

 5.1.3. Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste 

edital. 

 5.1.4. Que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte e que está apta a 

usufruir do tratamento favorecido, nas condições do Estatuto Nacional da ME e da EPP, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do referido artigo, para fazer 

jus aos benefícios previstos nessa lei (exigida somente para licitante enquadrada como ME ou EPP). 

5.2. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas. 

5.3. Os preços oferecidos devem estar compatíveis com os praticados no mercado. 

5.4. O preço será fixo e irreajustável. 

5.5. A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da sua apresentação. 

5.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta, ao enquadramento como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital. 

5.7. A licitante deverá obedecer, rigorosamente, aos termos deste Edital e seus Anexos. 
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5.8. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

5.9. Qualquer elemento que possa identificar à licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse 

edital. 

5.10. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada. 

5.11. Depois da abertura da sessão não serão admitidas alterações nas propostas apresentadas, ressalvadas apenas a redução do preço 

proposto e aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais. 

5.12. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS. 

5.12.1. A validade do Registro de Preços será de até 12 (doze) meses. O adjudicatário será convocado pelo órgão gerenciador, no 

prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de publicação no DODF, para assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços, podendo 

ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo adjudicatário até o segundo dia útil após a convocação e desde que 

ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão gerenciador. 

5.12.2. O não atendimento da convocação para assinar a Ata, sem motivo devidamente justificado e aceito, faz incidir as sanções 

cabíveis na espécie, conforme regulado na legislação pertinente. 

5.12.3. O sistema de registro de preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I, podendo a 

Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades. 

5.12.4. O registro de preços a ser formalizado na Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da 

publicação no DODF, não podendo ser superior a um ano, incluindo as prorrogações possíveis. 

5.12.5. Durante o prazo de validade do registro de preços a PMDF não ficará obrigado a comprar os produtos objeto deste pregão 

exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo realizar licitações ou proceder a outras formas de aquisição quando julgar 

conveniente, desde que obedecida a legislação pertinente às licitações, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência em 

igualdade de condições. 

5.12.5.1. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro quando a 

PMDF optar pela aquisição por meio legalmente permitido e o preço cotado neste for igual ou superior ao registrado. 

5.12.5.2. O gerenciador da Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de 

verificar sua compatibilidade com aqueles registrados, sendo considerados compatíveis com os de mercado, os preços registrados que 

forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela PMDF. 

5.12.5.3. Caso seja constatado que o preço registrado na Ata é superior à média dos preços de mercado, o gerenciador solicitará 

ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis definidos no subitem anterior. 

5.12.5.4. Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido e o gerenciador da Ata 

deverá convocar os demais fornecedores, caso haja, visando igual oportunidade de negociação. 

5.12.6. Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o gerenciador procederá à 

revogação da Ata. 

5.12.7. DO PREÇO. 

5.12.7.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado na data da apresentação da proposta, para pagamento em 

até 30 (trinta) dias, a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação 

e pagamento. 

5.12.7.2. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação. 

5.12.7.3. Os preços registrados manter-se-ão inalterados no interstício anual de vigência do registro, admitida a revisão quando 

houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da Ata, nos termos da legislação de regência. 

5.12.8. No pregão na forma eletrônica realizado para o sistema de registro de preços, quando a proposta do licitante vencedor não 

atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos licitantes 

quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora. 

5.12.9. Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a ordem de classificação das empresas 

constantes da Ata. 

 

VI – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

6.1 No dia e horário, indicados no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasnet.gov.br, será realizada a abertura da sessão pública 

deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro. 

6.2. Durante a sessão, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo 

próprio do sistema eletrônico. 

6.3. Incumbirá a Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou de sua 

desconexão. 

6.4. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes 

e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos em sessão pública. 

 

VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os 
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requisitos estabelecidos neste Edital. 

7.2. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

 

VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

8.1. Iniciada à fase competitiva, as licitantes que tiveram suas propostas classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico e serão imediatamente informadas do recebimento e do valor consignado no registro de 

cada lance. 

8.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema. 

8.3. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em 

sigilo a identificação do ofertante. 

8.4. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 

8.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, 

não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

8.6. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os 

lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

8.7. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa 

automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio http://www.comprasgovernamentais.gov.br. 

8.8. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para 

início do tempo de iminência. 

8.9. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá período de tempo de até 30 minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema findo qual será automaticamente encerrada a 

fase de lances. 

  8.9.1. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente 

inexequível. 

  8.9.2. Encerrada a fase de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

compatibilidade de preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação do licitante conforme título XI deste edital. 

8.10. Será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos 

termos da Lei Complementar nº 123/2006. 

8.11. Ultrapassada a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 

pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte, na situação de empate, assim considerada(s) aquela(s) 

que seja(m) iguais ou até 5% (cinco por cento) superior(es) à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 

 8.11.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior à 

da licitante mais bem classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, e, se atendidas as exigências deste edital, será adjudicado em seu favor 

o objeto licitado. 

 8.11.2. Não sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, 

e havendo outras licitantes que porventura se enquadrem na condição de empate, estas serão convocadas, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito. 

 8.11.3. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do 

direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 

 8.11.4. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 

originalmente vencedora do certame. 

 

IX - DA NEGOCIAÇÃO 

9.1. Após o encerramento da etapa de lances o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance mais 

vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação. 

 9.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 

X - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

 10.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, contados da solicitação do 

Pregoeiro, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Compras net, em arquivo único, a proposta de preços adequada ao último lance 

ou valor negociado e demais documentos e comprovações solicitados em anexo. 

 10.1.1. O Pregoeiro poderá solicitar os originais ou cópias autenticadas da proposta inserida no sistema e/ou da 

documentação exigida no Edital, quando necessário. Neste caso, os documentos poderão ser encaminhados em envelope fechado e 

identificado o nº do pregão, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da declaração dos vencedores no sistema, ao 

protocolo da Seção de Procedimentos Licitatórios da Diretoria de Apoio Logístico e Finanças da Polícia Militar do Distrito Federal – 

PMDF, localizada no Setor de Áreas Isoladas Sul, AE 04, Edifício Anexo do Quartel do Comando Geral, Térreo, CEP 70.610-200, 

Brasília/DF, Telefone: (61) 3190 5564 e 3190-5565. 

 10.1.2. A forma física da proposta inserida no sistema, a ser encaminhada no envelope deverá: 

  a) Ser impressa em língua oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, 
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sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas devidamente datada e assinada pelo representante legal da pessoa jurídica, conter nome da 

proponente, endereço completo, telefone, número do CNPJ e da inscrição estadual ou do Distrito Federal. 

  b) Conter o valor unitário e total para o item cotado, em moeda nacional, já considerado e incluso todos os custos 

necessários tais como impostos, taxas, tributos e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, 

para entrega no local indicado neste edital, nada mais sendo lícito pleitear a esse título. 

 c) Conter as especificações dos produtos de forma a demonstrar que atendem as exigidas no Termo de Referência 

constante do Anexo I deste edital, e, em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no Comprasnet e as 

constantes deste edital, prevalecerá às últimas; 

  d) Conter o prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data 

prevista para abertura da licitação. 

  e) Conter o prazo de entrega de no máximo 90 (noventa) dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de 

Empenho, conforme disposição do item 8.3 do Termo de Referência. 

  f) Conter a indicação da marca/modelo para o produto cotado. 

  g) Conter a garantia mínima de 12 (doze) meses para o objeto, contra quaisquer defeitos de fabricação, a contar da data 

de recebimento definitivo do material, de acordo com o estabelecido no item 10 do Termo de Referência constante do anexo I. 

  10.1.2.1. Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na proposta e não constar o 

registro de prazos divergentes dos estabelecidos, eles serão considerados como aceitos pela licitante, ficando esta obrigada ao cumprimento 

dos mesmos. 

10.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta e documentação solicitadas, terá sua proposta desclassificada e 

sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital. 

10.3. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado, à 

conformidade com as especificações técnicas do objeto licitado e com os requisitos estabelecidos neste edital e seus anexos, devendo ser 

desclassificada de forma motivada a que estiver em desacordo. 

 10.3.1. Para o julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço por item, observados os prazos 

máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais condições 

estabelecidas neste Edital. 

 10.3.2. O Pregoeiro poderá suspender a sessão para solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da PMDF ou, 

ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

 10.3.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a 

fundo perdido. 

 10.3.4. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de 

mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à 

totalidade de remuneração. 

 10.3.5. Será desclassificada a proposta que contenha preço manifestamente inexequível, assim considerado aquele que seja 

inferior ao custo de produção, acrescido dos encargos legais, desde que a licitante, depois de convocada, não tenha demonstrado a 

exequibilidade do preço ofertado. 

 10.3.6. Será desclassificada a proposta que contenha preço excessivo, assim considerado aquele que for superior ao valor unitário 

e global estimado pela Administração para cada item ofertado. 

 

XI - DA HABILITAÇÃO 

11.1. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO: 

 11.1.1. Comprovação da Habilitação Jurídica: 

  a) Registro comercial, arquivado na Junta Comercial respectiva, no caso de empresa individual. 

  b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 

  c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.  

  d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 11.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

  a) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede da licitante. 

  b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Certidão Conjunta de Débitos relativos aos Tributos 

Federais e a Divida Ativa da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

  c) Para as empresas com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, certidão Negativa de Débitos ou certidão positiva 

com efeito de negativa, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, que poderá ser 

obtida através do site www.fazenda.df.gov.br. (inteligência do art. 173, da LODF). 

  d) Certidão de Regularidade de débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

  e) Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal. 

  f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 
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Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. (Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011). 

 11.1.3. Qualificação Técnica: 

  a) Atestado (s) de Capacidade Técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando que 

a licitante forneceu material compatível com o objeto desta licitação. 

 11.1.4. Qualificação Econômico-Financeira: 

  a) Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), 

expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na 

própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos 

distribuidores. 

  b) Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentadas na 

forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios. 

   b.1) as empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de abertura, 

devidamente autenticado pela Junta Comercial; 

   b.2) a boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez 

Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

 

 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

LG = ------------------------------------------------------------------------------- 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

ATIVO CIRCULANTE 

LC = ----------------------------------------------------------------------------- 

PASSIVO CIRCULANTE 

 

ATIVO TOTAL 

SG = ----------------------------------------------------------------------------- 

PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

 

   b.3) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices acima, 

deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado para o item cotado constante do 

Anexo I. 

 

 11.1.5. Outros Documentos: 

 

 Declaração subscrita por representante legal da licitante, elaborada em papel timbrado, atestando que: 

   a) Não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos 

noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 

(dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (conforme inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93), a ser 

declarada também no sistema quando do lançamento da proposta; 

   b) Atende aos requisitos previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012. (Anexo IV) 

    

 11.2. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

 

  11.2.1. A licitante habilitada parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF ficará 

isenta de apresentar os documentos relacionados referentes à habilitação jurídica (item 11.1.1), regularidade fiscal (item 11.1.2 com 

exceção da alínea “c” e “f”) e qualificação econômico-financeira (item 11.1.4 no que se refere a alínea “b” somente se possuir índices de 

LG e LC e SG superior a 1 um). 

   11.2.1.1. A licitante com sede ou domicílio fora do Distrito Federal, deverá apresentar a certidão Negativa de 

Débitos ou certidão positiva com efeito de negativa, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em 

plena validade, que poderá ser obtida através do site www.fazenda.df.gov.br. (inteligência do art. 173, da LODF). 

   11.2.1.2. As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices de 

LG e LC e SG, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado para o item cotado 

constante do Anexo I. 

   11.2.1.3. A licitante deverá apesentar a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, obtida por meio 

do sitio www.tst.jus.br/certidão. 

  11.2.2. A comprovação da habilitação parcial no SICAF dar-se-á mediante a verificação da validade dos documentos 
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necessários, através de consulta online ao sistema, opção “Situação do Fornecedor” e outras opções de consultas disponíveis, quando do 

julgamento da habilitação, ocasião que será impressa a respectiva Declaração de “Situação do Fornecedor”, sendo a mesma rubricada pelo 

Pregoeiro. 

  11.2.3. É assegurado à licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de encaminhar a 

documentação em plena validade, juntamente com a documentação não contemplada no SICAF prevista neste edital. 

  11.2.4. Os documentos exigidos para a habilitação que não estiverem contemplados no SICAF ou das licitantes que não 

optarem pelo cadastramento do SICAF ou com cadastro desatualizado, deverão ser remetidos em conjunto com a proposta de preços 

conforme previsto no item 10.1, ajustada ao valor do lance dado ou negociado e demais documentos e comprovações a serem anexados à 

proposta, no prazo de 02 (duas) horas contados a partir da solicitação Pregoeiro no Sistema Eletrônico, em arquivo único, por meio da 

opção “Enviar Anexo” do Sistema Comprasnet.    

   11.2.4.1. Os originais ou cópias autenticadas deverão ser enviados, em envelope fechado e identificado o nº 

do pregão, no prazo de 03 (três) dias úteis contados a partir da declaração dos vencedores no sistema, ao protocolo Seção de Procedimentos 

Licitatórios da Diretoria de Apoio Logístico da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, localizada no Setor de Áreas Isoladas Sul, AE 

04, Edifício Anexo do Quartel do Comando Geral, Térreo, Brasília/DF, Telefone: (61) 3190 5564 e 3190-5565. 

  11.2.5. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões se necessário, para 

verificar as condições de habilitação das licitantes, no entanto, não se responsabilizará pela possível indisponibilidade desses sistemas, 

quando da consulta no julgamento da habilitação, sendo de inteira responsabilidade da licitante a comprovação de sua habilitação. A 

verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 

  11.2.6. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, que apresentar a comprovação de regularidade fiscal com 

alguma restrição, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação. 

  11.2.7. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação. 

  11.2.8. Os documentos necessários para a habilitação poderão ser apresentados em original ou cópia autenticada por 

cartório competente, ou cópia acompanhada do original para conferência pelo Pregoeiro ou por membro da equipe de apoio ou publicação 

em órgão da imprensa oficial, ou pela Internet, nos casos em que o órgão responsável pela emissão do documento disponibilizar sua 

consulta. 

  11.2.9. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para 

língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado e devidamente consularizados. 

  11.2.10. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos documentos 

requeridos neste Edital e seus anexos. 

  11.2.11. Os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no 

CNPJ. 

  11.2.12. Todos os documentos deverão estar em nome e CNPJ da matriz ou todos em nome e CNPJ da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz e os atestados de 

capacidade técnica, que podem ser apresentados tanto em nome da matriz e/ou em nome da filial. 

  11.2.13. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 

qualquer fase da licitação. 

  11.2.14. As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo Órgão 

expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão, exceto os documentos que se 

destinam a comprovação da qualificação econômico-financeira e qualificação técnica. 

  11.2.15. O pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das 

propostas e da documentação, devendo as licitantes atenderem às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da 

convocação. 

  11.2.16. A não apresentação dos documentos exigidos neste edital implicará em inabilitação da licitante, salvo se 

houver a possibilidade de consulta via internet durante o julgamento da habilitação pelo Pregoeiro. 

  11.2.17. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste Edital 

e seus Anexos, a licitante será inabilitada. 

  11.2.18. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro, 

examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este 

edital. 

11.2.19. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora. 

11.2.20. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 

XII– DO RECURSO 

12.1. Declarada à vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do 
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sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 30 minutos. 

12.2. A licitante que manifestar a intenção de recurso deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 

(três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contra-razões, também via sistema, em igual 

prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente. 

12.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a 

adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora. 

12.4. O recurso não acolhido pelo Pregoeiro será apreciado e decidido pela autoridade superior. 

12.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

12.6. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na Seção de Procedimentos Licitatórios da Diretoria de 

Apoio Logístico e Finanças da PMDF, situada no Setor de Áreas Isoladas Sul, AE 04, Edifício Anexo do Quartel do Comando Geral, 

Térreo, Brasília – DF, no horário de 14 às 18 horas, em dias úteis. 

 

XIII– DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à 

autoridade competente para homologação. 

13.2. A homologação deste Pregão compete ao Chefe do Departamento de Logística e Finanças da Polícia Militar do Distrito Federal. 

13.3. O objeto deste Pregão será adjudicado por item, à licitante vencedora. 

 

XIV – DO CONTRATO 

14.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura. 

14.2. Será obrigatório o Termo de Contrato nos casos previstos na Lei nº 8.666/93, podendo ser substituído pela Nota de Empenho, ou 

instrumento equivalente, nos termos do § 4º, do art. 62 da Lei nº 8.666/93, quando a interessada será convocada para assinar o respectivo 

instrumento, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na 

lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes. 

 14.2.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, 

deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 

fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração, e será descredenciado no SICAF, 

pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais. 

14.3. Por ocasião da celebração do contrato, será exigida da licitante vencedora a prestação de uma das seguintes garantias: 

 I - Caução em dinheiro, ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro 

em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério da Fazenda; (redação dada pela Lei n° 11.079, de 2004) 

 II - Seguro-garantia; ou, 

 III - Fiança bancária. 

 14.3.1. Caberá ao contratado optar por uma das modalidades de garantia acima, no percentual de 2% (dois por cento) do valor do 

contrato (Lei n.º 8.666/93, art. 56, parágrafo 2º). 

 14.3.2. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por instituição financeira que, por si ou pelos 

acionistas detentores de seu controle, não participem do capital ou da direção da licitante vencedora, sendo indispensável expressa 

renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827, do Código Civil de 2002. 

 14.3.3. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante vencedora: 

  a) Somente poderá ser levantada após a extinção do contrato, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente; 

  b) Poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o 

inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias corridos após o recebimento da notificação regularmente expedida, a garantia deverá ser reconstituída; 

  c) Ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências administrativas ou judiciais. 

 14.3.4. Sem prejuízo das sanções previstas na lei e neste Edital, a não prestação da garantia exigida será considerada recusa 

injustificada em assinar o Contrato, implicando na imediata anulação da N.E (nota de empenho) emitida. 

14.4. O prazo para assinatura do contrato será de até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da intimação do adjudicatário, podendo ser 

prorrogado uma vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 

14.5. A recusa em assinar o contrato sem motivo justificado, devidamente aceito pela Administração, implicará nas Sanções cabíveis à 

espécie, bem como na aplicação das prescrições insculpidas no art. 7° da Lei nº 10.520/02. 

14.6. Por ocasião da assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação 

consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços, nos 

termos do §2° do art. 27 do Decreto nº 5.450/05. 

14.7. O critério de realinhamento do preço, quando couber, será aquele estipulado pelo Decreto nº 7.892/2013 e demais normas pertinentes. 

14.8. O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus Anexos e a proposta apresentada pela licitante vencedora. 

14.9. O contrato poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
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14.10. Incumbirá à contratante providenciar a publicação resumida do instrumento do contrato e de seus eventuais termos aditivos no 

Diário Oficial do Distrito Federal. 

14.11. O contrato poderá ser rescindido conforme o disposto no artigo 78 com os desdobramentos dos artigos 79 e 80, todos da Lei nº 

8.666/93. 

 

XV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.1. Independentemente de transcrição na proposta, sujeitar-se às demais obrigações estabelecidas no item 11 do Termo de Referência 

(Anexo I) deste Edital. 

15.2. Cumprir todas as especificações, prazo de entrega, obrigações e cláusulas estabelecidas neste edital e seus anexos. 

15.3. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa sobre o objeto contratado; 

15.4. Substituir os produtos, a juízo do servidor designado para o recebimento, que não for considerado de acordo com as especificações 

solicitadas no edital e contida na proposta ou apresentar qualquer defeito, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado. 

15.5. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação durante toda a execução do contrato. 

 

XVI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

16.1. Designar servidor responsável pelo recebimento do material a ser fornecido. 

16.2. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada; 

16.3. Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades que porventura sejam observadas no material fornecido; 

16.4. Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades quaisquer débitos de sua responsabilidade, bem 

como fiscalizar o material do Objeto Contratado. 

 

XVII – DO RECEBIMENTO 

17.1 O objeto desta licitação será recebido, por servidor ou comissão designado(a) pela autoridade competente, mediante recibo, da 

seguinte forma: 

 a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação; e 

 b) definitivamente, após a verificação da sua conformidade com as especificações e requisitos contidos na proposta e previstos 

neste edital e consequente aceitação. 

17.2. Após o recebimento definitivo do objeto, será atestada a Nota Fiscal para efeito de pagamento; 

17.3. Se a licitante vencedora deixar de entregar os produtos, dentro do prazo estabelecido sem justificativa por escrito e aceita pela 

Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas neste Edital. 

17.4. Conforme item 8 do Termo de Referência (Anexo I). 

 

XVIII – DO PAGAMENTO 

18.1. Para efeito de pagamento, a PMDF consultará os sítios oficiais dos órgãos e entidades emissores das certidões a seguir relacionadas, 

para a verificação da regularidade fiscal da Contratada: 

 a) Certidão de regularidade de débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (Decreto Federal nº 6.106/2007); 

 b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica 

Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90); 

 c) Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal. 

 d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011). 

 18.1.1. Em havendo a impossibilidade de consulta, pela Administração, aos sítios oficiais dos órgãos e entidades emissores das 

citadas certidões, o pagamento ficará condicionado à apresentação, pela Contratada, da comprovação de sua regularidade fiscal e 

trabalhista. 

18.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de 

cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento. 

18.3. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será atualizada monetariamente, 

desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento de acordo com a variação “pro rata tempore” do IPCA. 

18.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de 

penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso). 

18.5. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

terão seus pagamentos feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A 

– BRB. Para tanto deverão apresentar o número da conta corrente e da agência em que desejam receber seus créditos, de acordo com o 

Decreto nº 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág. 3, de 18/02/2011. Ficam excluídas desta regra as empresas de outros 

estados da federação que não mantenham filiais e/ou representações no DF e que vencerem o processo licitatório no âmbito do DF. 

18.6. Será efetuada a retenção na fonte, dos tributos e contribuições, prevista na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, alterada pela IN 
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nº 1.244/2012. 

18.7. A retenção dos tributos não será efetivada caso a licitante apresente junto com sua Nota Fiscal a comprovação de que o ele é optante 

do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –SIMPLES. 

18.8. Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento serão formalmente devolvidos à Contratada, no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de sua apresentação. 

18.9. Os documentos de cobrança, escoimados das causas que motivaram a rejeição, deverão ser reapresentados num prazo máximo de 02 

(dois) dias úteis. 

18.10. Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorreções, o prazo de pagamento passará a ser contado a partir da 

data de sua reapresentação. 

 

XIX – DAS SANÇÕES 

19.1 - Das Espécies 

 19.1.1. As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, ficam 

sujeitas às sanções estabelecidas no Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado 

pelos Decretos nº 26.993/2006, de 12/07/2006, 27.069/2006, de 14/08/2006 e Decreto nº 35.831, de 19/09/2014, a seguir relacionadas: 

  I – advertência; 

  II - multa; e 

  III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito 

Federal, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. 

   a) para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, 

não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 

(cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas 

em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. 

  IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 

base no inciso anterior. 

 19.1.2. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, 

facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 19.2. Da Advertência 

  19.2.1. A advertência é o aviso por escrito, emitido quando a licitante e/ou contratada descumprir qualquer obrigação, e 

será expedido pelo ordenador de despesas desta PMDF: 

   I - quando ocorrer o descumprimento da obrigação no âmbito do procedimento licitatório; e 

   II - se ocorrer o descumprimento da obrigação na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em 

retirar a nota de empenho ou assinar o contrato. 

 19.3. Da Multa 

  19.3.1. A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas desta PMDF, por 

atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: 

   I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de 

serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos 

por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; (Decreto nº 35.831 de 19/09/2014) 

   II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de 

serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter 

excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o 

inadimplemento completo da obrigação contratada; (Decreto nº 35.831 de 19/09/2014) 

   III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de 

entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste subitem; 

   IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar 

o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na 

conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/ nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; e 

   V – até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer 

cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. (Decreto nº 35.831 de 19/09/2014) 

  19.3.2. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 e 

será executada após regular processo administrativo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3º do art. 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte ordem: 

   I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato, quando for o caso; 

   II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 

   III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 
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  19.3.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à contratada pela 

sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente. 

  19.3.4. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do 

vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil 

seguinte. 

  19.3.5. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 

   I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e 

   II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. 

  19.3.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta 

cometida, consoante o previsto do subitem 19.1.2 e observado o princípio da proporcionalidade. 

  19.3.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ou rescindidos, 

exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do 

inciso II do subitem 19.3.1. 

  19.3.8. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 19.3.1 não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual 

que não ensejam penalidades. 

 19.4. Da Suspensão 

  19.4.1. A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitação e de contratar com a 

Administração e será imposta pelo ordenador de despesas desta PMDF, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, 

ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº 

25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, de acordo com os prazos a seguir: 

   I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, a licitante e/ou contratada permanecer 

inadimplente; 

   II - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os 

documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva; 

   III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de 

validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do 

contrato; e 

   IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante: 

    a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, 

para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação; 

    b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e 

    c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o pagamento; 

  19.4.2. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. 

  19.4.3. O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas 

forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões. 

 19.5. Da Declaração de Inidoneidade 

  19.5.1. A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade equivalente do órgão de 

origem, à vista dos motivos informados na instrução processual. 

  19.5.2. A declaração de inidoneidade prevista neste item permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que 

determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a 

contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção. 

  19.5.3. A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e seus 

efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e à Administração 

Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 19.6 - Das Demais Penalidades 

  19.6.1. As sanções previstas nos subitens 19.4 e 19.5 poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que, 

em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais nº 8.666, de 1993 e nº 10.520, de 2002: 

   I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

   II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; e 

   III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos 

praticados. 

 19.7 - Do Direito de Defesa 

  19.7.1. É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou 

de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação. 

  19.7.2. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá 

reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste 

caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 
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  19.7.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário; 

  19.7.4. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação da 

sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar: 

   I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho; 

   II - o prazo do impedimento para licitar e contratar; 

   III - o fundamento legal da sanção aplicada; e 

   IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal. 

  19.7.5. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente 

para aplicação da sanção providenciará a sua imediata divulgação no sítio www.comprasnet.gov.br. 

  19.7.6. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com 

fundamento nos subitens 19.2 e 19.3 deste capítulo de penalidades, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do 

art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 19.8. Do Assentamento em Registros 

  19.8.1. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa. 

  19.8.2. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou. 

 19.9. Da Sujeição a Perdas e Danos 

  19.9.1. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 26.851/06 e suas alterações, 

previstas neste edital, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração pelo 

descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais. 

 19.10. Disposição Complementar 

  19.10.1. Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na entidade. 

 

XX – DISPOSIÇÕES FINAIS 

20.1. A PMDF poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 

parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 20.1.1. A anulação do pregão induz à do contrato. 

 20.1.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito 

da contratada de boa-fé de ser ressarcida pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

20.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desde Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou 

completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para 

fins de classificação e habilitação. 

20.3. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 

propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-

lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. (§3º do art. 26 do Dec. nº 5.450/2005) 

20.4. A critério do Pregoeiro poderá ser prorrogado o prazo estabelecido de 02 (duas) horas contados a partir da solicitação no Sistema 

Eletrônico, para envio da proposta e documentação em arquivo único, por meio da opção “Enviar Anexo” do Sistema Comprasnet. 

20.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se 

iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na PMDF. 

20.6. O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da licitante e/ou desclassificação de sua 

proposta, desde que seja possível a aferição de sua habilitação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão 

pública do pregão. 

20.7. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que 

não comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. (Parágrafo único do art. 

5º do Dec. nº 5.450/2005) 

20.8. A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, previamente justificadas pela Polícia Militar do DF, 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial (Lei nº 8.666/93, art.65, 

§§ 1º, 2º). 

20.9. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da PMDF. 

20.10. O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o de Brasília – DF, com exclusão de qualquer outro. 

20.11. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo Pregoeiro, por meio do Telefone: (61) 3190 5564 e 3190-5565. 

 

XXI – ANEXOS 

21.1. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 21.1.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

 21.1.2. ANEXO II - Modelo Declaração de que não Emprega Menor; 

 21.1.3. ANEXO III - Modelo Declaração Exclusiva para Microempresa ou Empresa de pequeno porte em condições de usufruir o 
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tratamento favorecido previsto na LC nº 123/2006. 

 21.1.4. ANEXO IV – Modelo Declaração que atente aos requisitos do Art. 2º da Lei 4.770/2012; 

 2.1.1.5. ANEXO V – Modelo de Ata. 

 21.1.6. ANEXO VI – Minuta de contrato. 

 

 

 

Brasília - DF, _______de ___________________de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

JEAN RODRIGUES OLIVEIRA– CEL QOPM 

Ordenador de Despesas 
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ANEXO B (Orçamentos) ..................................................................................................................................................................... 18 

ANEXO C (Pesquisa de preços públicos) .......................................................................................................................................... 94 

ANEXO D (Termo de compromisso) ................................................................................................................................................ 109 

PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL .................................................................................................................................. 111 

 

2 – DEFINIÇÃO DO OBJETO 

Registro de Preços para eventual Aquisição de Macacões de Voo, na condição de Equipamento de Proteção Individual – 

EPI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.  

3 – JUSTIFICATIVA  

 

Alinhado com as diretrizes do Comando da Corporação, pois impera na Instituição Polícia Militar do Distrito Federal - 

PMDF a preocupação em desenvolver suas atividades com a máxima eficiência e preservando a integridade física de seus 

integrantes, conforme exposto na Portaria PMDF 265 de 29 de março de 2000.  

A Portaria em alusão estabelece Normas para a Segurança na Instrução e no Serviço - NSIS, especificando em seu Item 4, 

sub item 4.1.17 letra b, a utilização de Equipamentos de Proteção Individual, entre eles o EPI supracitado, confeccionado em tecido 

especial anti-chama a ser utilizado pelas tripulações empregadas nas missões inerentes a atividade aéreo policial. 
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 Os macacões de voo destinam-se a minimizar as lesões corporais provenientes de um incidente/acidente aeronáutico, pois o 

referido objeto é confeccionado em tecido de fibras especiais (aramida), tendo como característica a resistência à ignição e o 

retardamento da queima no caso de acidentes com chamas ou incêndios, de forma a promover maior proteção à integridade física do 

usuário. 

 Vale ressaltar que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), em um número considerável 

de seus relatórios finais de acidentes e incidentes aeronáuticos, no item “aspectos de sobrevivência e/ou abandono da aeronave”, 

relata que as lesões e ou fatalidades poderiam ter sido minimizadas caso os tripulantes estivessem utilizando equipamentos de 

proteção individual (EPI) apropriados, entre eles o EPI citado acima. Essa realidade pode ser vista no acidente ocorrido com a 

PMERJ em outubro de 20091 onde os tripulantes, que não dispunham do mencionado EPI, sofreram severas queimaduras, tendo um 

vindo a morrer dois dias depois.  

 Outrossim, vale mencionar que o macacão de voo constitui-se em uniforme regulamentado na Corporação, conforme 

leitura do Decreto n°34.128/2013, que estabelece o Regulamento de Uniforme da PMDF, cujo descritivo do objeto no presente Termo 

de Referência guarda total consonância com a mencionada legislação. Ademais, a aquisição do equipamento possui aceitação no 

Plano Estratégico Corporativo, conforme item 13.5.3.  

 A quantidade estimada de macacões a serem registrados no número de 200 itens justifica-se tendo em vista a necessidade 

de dois equipamentos para cada policial militar, seja piloto, mecânico, tripulante operacional ou apoio solo, envolvidos na aviação, já 

que todos estão submetidos à medida de seu envolvimento ao perigo da atividade. A demanda supre o atual efetivo da Unidade, que 

são 72 policiais militares, mais o quantitativo de 38% de reserva (que poderá contemplar 30 novos policiais) cuja previsão envolverá 

incorporações futuras à atividade de aviação, admitindo os nove policiais oriundos do curso de Apoio Solo, em trânsito de 

transferência, e dos oriundos do curso de Tripulante Operacional2, em andamento, além de substituição em eventual desgaste 

decorrente do uso operacional.  

A última aquisição de macacões de voo pela PMDF ocorreu em 2011 (Pregão Eletrônico n° 680/2011), percorrendo quatro 

anos de utilização e desgaste do material, o qual, por se considerar equipamento de proteção individual, deve zelar pela efetividade e 

segurança no caso de necessidade.  

Em face dessa necessidade de aquisição frequente, seja pela chegada de novos integrantes no Batalhão oriundos dos cursos 

supracitados, seja por desgaste do material, justifica-se a adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP), conforme previsão no 

inciso I do artigo 3°do Decreto Distrital n°36.519/2015, por se tratar de bem de natureza específica da atividade e de deterioração 

decorrente da proteção. 

 Ademais, o custo de tal EPI tem diminuído sobremaneira nos últimos anos, tendo em vista a grande demanda devido à 

crescente preocupação das instituições em dar condições seguras de trabalho a seus servidores, tornando-se necessária e viável a sua 

aquisição pela PMDF. 

Por fim, é oportuno lembrar que é dever da Administração Pública zelar pela saúde profissional e pela segurança laboral de 

todos os seus agentes, sob pena de responsabilização objetiva de seus gestores, para os casos que derem causa, seja por ação ou 

omissão de suas responsabilidades. 

 

 

4 – ESPECIFICAÇÃO DO BEM 

                                                 
1
 http://www.pilotopolicial.com.br/homenagem-aos-tripulantes-do-gamrj-falecidos-em-combate-em-17-de-outubro-de-

2009/ 
2
 Edital DEEC/PMDF n°034/2015 de 28/07/15. 
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O objeto em aquisição é o Macacão de Voo com configuração externa idêntica ao modelo CWU27/P (conforme 

especificações da norma MIL-C83141-A USAF do ano de 1969 – Força Aérea dos Estados Unidos da América), padronizado no 

meio aeronáutico policial, confeccionado em tecido de fibra composta predominantemente de aramida com propriedades anti-

estáticas, resistente ao rompimento, e inerentemente resistente à chama (obedecida a Norma UNE-EN1049-2: 1995 e o ISO 7211-

2:1984 MOD), na cor verde sávia (ou na língua Inglesa “SAGE GREEN”), com proteção UV, sendo cada conjunto acompanhado de 

um kit de reforma, registrada conforme tabela abaixo, cujos detalhamentos estão especificados no Anexo A.    

Item Descrição/ Especificação 
Quantidade a ser registrada 

(unidade)* 

Valor unitário 

estimado 
Valor total estimado 

1 
Aquisição de Macacão de voo, 

conforme Termo de Referência 
200 R$ 1.518,434 R$ 303.686,80 

* A quantidade acima descrita é meramente estimativa, ficando este órgão desobrigado de efetuar a aquisição no seu todo ou em 

parte.  

 

5 – ESTIMATIVA DE CUSTOS 

 As propostas orçamentárias apresentadas para a presente contratação, juntadas no Anexo B, detalham os seguintes valores:  

 

PLANILHA DE CUSTOS DA AQUISIÇÃO (VALOR DE MERCADO) 

Proposta Empresa Material Valor unitário Valor total 

S/N° TIMO Equipamentos 
Macacão de voo conforme 

especificações 
R$ 1.835,00 R$ 367.000,00 

S/N° 
ERIX Têxtil e Equipamentos 

ltda 

Macacão de voo conforme 

especificações 
R$ 1.700,00 R$ 340.000,00 

VALOR MÉDIO  R$ 1.767,50 R$ 353.500,00 

 

 

 

 

Confirmo que os orçamentos enviados (Anexos este Termo de Referência), foram devidamente conferidos por mim e são 

verdadeiros, conforme rubrica/assinatura em cada um deles. 

 

 

______________________________________________ 

VICTOR G. R. VIANA DE OLIVEIRA – CAP QOPM 

Mat. 51.433/0 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência 

 

 

Em obediência à Portaria PMDF n° 809/2012, foi realizada uma pesquisa de mercado para o objeto em questão diante de 

outros entes da Administração Pública, conforme ordem de preferência estabelecida no artigo 11, §4° do Decreto n° 36.519/2015, 

tendo sido encontradas contratações equivalentes, conforme tabela abaixo, cuja documentação está apresentada no Anexo C: 
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PLANILHA DE CUSTOS (PREÇOS PÚBLICOS) 

Órgão 
Documento de 

referência 
SRP 

Data da 

Homologação 
Valor unitário 

Secretaria da Casa Militar do Espírito 

Santo 
PE n° 10/2014 Sim 26/09/2014 R$ 1.890,00 

SUPEL – Governo do Estado de 

Rondônia 
PE n° 694/2014 Sim 4/03/2015 R$ 1.082,17 

CBMDF PE n°29/2014 Não 01/12/2014 R$ 1.085,00 

VALOR MÉDIO R$ 1.352,39 

 

ARGUMENTOS DE PESQUISA 

Equipamento de Proteção Individual 

Macacão de voo 

Macacão 

 

Desta feita, considerando os preços orçados pelas empresas e o preço público médio em face das pesquisas realizadas, o 

valor médio estimado para a aquisição é de R$ 303.686,80 (trezentos e três mil, seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos), 

conforme tabela abaixo: 

 

ESTIMATIVA DE CUSTOS  

Descrição Qtd. Vl. Unit. Médio Vl. Unit. Mediana Menor V. Unit. Valor estimado para a contratação 

Macacão de voo 200 R$ 1.518,434 R$ 1.700,00 R$ 1.518,434 R$ 303.686,80 

 

6 – CRONOGRAMA  

 

Apresentação da Amostra (3 unidades) Até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil ao encerramento da 

disputa licitatória.  

Parecer de aceitação da Amostra 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento da amostra 

Medição e aferição dos tamanhos Até 5 (cinco) dias úteis da aceitação da amostra  

Entrega Provisória do objeto (197 unidades, se 

acatada a amostra) 

90 (noventa) dias úteis a contar da solicitação do órgão e do recebimento da 

nota de empenho pela empresa contratada, que se realizará após a aceitação da 

amostra pela contratante. 

Recebimento definitivo 15 dias após o Recebimento Provisório 

 

 No tocante à medição dos tamanhos dos macacões, a Contratada disponibilizará, no mínimo 12 (doze) tamanhos de 

macacão de voo diferentes para o aferimento das medidas pelos próprios policiais militares que serão contemplados com o 

equipamento, cujo listagem nominal será apresentada à empresa na data acordada para a referida medição. Em princípio, todo o 
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efetivo do BAvOp envolvido na aviação será contemplado (atualmente de 72 policiais militares), acrescido ainda o quantitativo de 

38% (sujeito a mudanças) para contemplar os novos integrantes, que obedecerá a padronização solicitada na mesma ocasião 

(conforme tabela constante no anexo A), já que o período compreendido entre a elaboração do presente Termo e a medição dos 

macacões é usualmente significativo e poderá haver alterações no quadro de pessoal da Unidade, alterando o planejamento 

quantitativo.  

 Vale ressaltar que o material deverá ser corrigido ou ajustado pela contratada, quando os modelos testados não 

correspondem com exatidão à medida corporal do policial militar, que apresentará a descrição dos ajustes conforme cronograma do 

presente Termo. A contratada poderá disponibilizar profissional de alfaiataria e costura para fazer as medições e ajustes na data do 

aferimento das medidas, sob sua responsabilidade e às expensas exclusivas do fornecedor, não podendo onerar a presente 

contratação.  

Essa realidade trará maior eficiência e qualidade para a Corporação, já que tornará o equipamento pronto para ser utilizado 

no momento da entrega, sem mencionar que por se tratar de uniforme também deverá ajustar-se ao asseio e à boa apresentação do 

policial militar frente à ostensividade e uniformização que o macacão de voo representa. As movimentações e apresentações de 

policiais militares contemplados com o equipamento obedecerão ao disposto em regramento interno da Unidade, sendo restituído o 

equipamento que fará parte do estoque para outros integrantes não-contemplados, através de Termo de compromisso, conforme se 

observa no Anexo D.  

 

7 – LOCAL DE ENTREGA 

 

Os macacões deverão ser entregues na Seção de Suprimentos/PMDF – Setor Policial Sul, SAISO, Área Especial Nº 04, 

SEÇÃO DE SUPRIMENTOS/PMDF, BRASÍLIA-DF, fone: 3910-1395, no horário de expediente administrativo da PMDF, das 

13h00 às 19h00, devendo a entrega se dar de forma completa, conforme quantidade solicitada. 

 

8 – PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 

O objeto deste Termo de Referência será recebido conforme estabelece o artigo 73 da Lei 8.666/93, pelo representante da 

Contratante, ou seu substituto, nomeados mediante Portaria pelo Chefe do Departamento de Logística e Finanças da PMDF (DLF). 

 

8.1. RECEBIMENTO DEFINITIVO 

 O procedimento de recebimento definitivo do objeto estará concluído após a verificação da conformidade do material com 

a especificação listada no presente termo, sobretudo quanto às normas detalhadas, com posterior emissão do Termo de recebimento 

definitivo e respectivo Atestado da nota fiscal.  

 

8.3 PRAZO PARA ENTREGA  

 O prazo da entrega do objeto será de 90 (noventa) dias úteis a contar do recebimento da nota de empenho pela empresa 

contratada, que se realizará após a aceitação da amostra pela contratante. 

 

 

9 – APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA 
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 A Polícia Militar do Distrito Federal, através do Pregoeiro responsável pelo processo licitatório, solicitará 3 (três) amostras 

dos macacões em aquisição para procedimentos de análise, conforme comissão instituída pelo Batalhão de Aviação Operacional – 

BAvOp, a seguir as seguintes orientações: 

 9.1.1 No momento da habilitação será solicitado da(s) empresa(s) vencedora(s) a apresentação de 03 (três) amostras do 

objeto ofertado, de acordo com as especificações técnicas exigidas neste Termo de Referência, sem ônus para a Administração 

pública, para efeito de controle de qualidade e conformidade com o exigido no certame, a ser realizado pelos integrantes do BAvOp, 

no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil ao encerramento da disputa licitatória; 

 9.1.2 O não atendimento à convocação para apresentação de amostra implicará na desclassificação do licitante para o bem; 

 9.1.3. A empresa deverá, na ocasião da apresentação das amostras, entregar, no original ou cópias autenticadas em cartório, 

certificado(s) de Ensaio em Laboratório de Análises ou Documento de igual valor emitido por entidade nacional (Laboratório 

reconhecido e credenciado pelo Inmetro, para análise dos ensaios exigidos ou Certificado de laudos das Forças Armadas Brasileiras) 

ou por entidade internacional equiparada, sendo que todos deverão ser reconhecidos por órgão certificador acreditado, signatário de 

acordo multilateral de reconhecimento estabelecido pela IAF, IAAC, EA ou ILAC e neste caso, devidamente reconhecido em seu país 

de origem, autenticados por via consular, se aplicável, com tradução juramentada e registrado em cartório de registro de títulos e 

documentos (RTD), conforme exigem o artigo 129, § 6º e o artigo 148 ambos da lei nº. 6.015/73, referente ao bem de origem 

internacional, que ateste as características exigidas para este tipo de equipamento e/ou Certificado de Aprovação de Equipamentos de 

Proteção Individual (CAEPI) emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), se aplicável, em original ou cópia autenticada 

em cartório, com o objetivo de analisar a conformidade do material ofertado com o exigido neste Termo de Referência. No caso de 

CA, o escopo de ensaios para a emissão do CA deverá contemplar no mínimo os ensaios e normas exigidos neste Termo de 

Referência. 

 9.1.4. A licitante convocada nos termos do item anterior, deverá encaminhar as amostras, acompanhados dos eventuais 

relatórios de ensaios e/ou CAEPI apresentados, quando for o caso, à Seção de Procedimentos Licitatórios – SPL/PMDF, localizada 

no SAISO – Setor Policial Sul – Área Especial n° 04 – Anexo do QCG – Asa Sul – Brasília/DF – CEP 70.610-200, Telefone (61) 

3910-1367/3910-1353, em até 10 (dez) dias úteis contados a partir da convocação, sob pena de ser desclassificada do certame, com a 

seguinte identificação: 

À Polícia Militar do Distrito Federal 

Seção de Procedimentos Licitatórios – SPL da Diretoria de Apoio Logístico e Finanças – DALF. 

Ao (À) Sr(a) Pregoeiro responsável pelo Pregão Eletrônico n° __/ 2015. 

Amostra referente ao item ____. 

Licitante: 

CNPJ: 

 

 9.1.5 Após o recebimento das amostras, a SPL/PMDF encaminhará a amostra e os eventuais documentos apresentados para 

o BAvOp, que deverá, em até 15 (quinze) dias úteis, enviar parecer à SPL, contendo termo de aceitação ou recusa da amostra, 

elaborado por comissão nomeada pela autoridade competente que, em operação executada na Unidade, afira os requisitos definidos 

no Anexo “A”. 

 9.1.6 No caso de aprovação, a PMDF fará a retenção das amostras ou das suas embalagens utilizadas, até que haja o efetivo 

fornecimento, momento em que se verificará a autenticidade dos objetos entregue em relação aos analisados, bem como a devolução 

das amostras retidas, ou das suas embalagens utilizadas; 

 9.1.7 Em caso de aprovação, as amostras serão compensadas no quantitativo total de macacões adquiridos; 

 9.1.8 No caso de reprovação, a PMDF disponibilizará à(s) licitante(s) as amostras analisadas ou as suas embalagens 
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utilizadas; 

 9.1.9. No caso de não haver entrega das amostras, ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou 

houver rejeição quanto às especificações previstas neste Termo de Referência, conforme parecer das análises previstas, a proposta do 

concorrente será desclassificada; 

 9.1.10. Em caso de desclassificação do(s) objeto(s) do(s) autor(es) da(s) melhor(es) proposta(s) de fornecimento, a PMDF 

realizará automaticamente a análise da(s) amostra(s) do(s) fornecedor(es) subsequente(s) melhor(es) classificado(s), sucessivamente. 

Se não houver aprovação subsequentes, por ordem de classificação, na quantidade de licitantes que assim entenda necessária, até a 

aprovação dos objetos que atendam às necessidades; 

 9.1.11 A análise de aprovação/ reprovação da amostra será realizada por uma comissão composta por três membros 

indicados pelo Comandante do Batalhão de Aviação Operacional (BAvOp), a ser designada pelo Chefe de Logística e Finança da 

PMDF, mediante  Termo de Aceitação ou Recusa da Amostra; 

 9.1.12 A Comissão de análise referida no item anterior terá o prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da 

amostra, para elaboração do Termo de Aceitação ou Recusa da Amostra; 

 9.1.13 As amostras serão submetidas à atividade aérea e terrestre3 executada na Corporação, constituindo critérios para a 

análise de amostra todos os requisitos e justificativas apresentadas no Anexo A. 

 9.1.14. Os relatórios de ensaio e/ou o certificado CAEPI aludidos anteriormente constituem documentos obrigatórios para 

apresentação pela contratada e restringem-se apenas à proteção aludida no documento apresentado. No entanto, a comissão de 

avaliação das amostras não poderá desqualificar o bem por razão de qualidade ou característica descrito nos mencionados 

documentos, exceto em caso de dúvida quanto à sua autenticidade.  

 9.1.15. Os laudos, certificados e relatórios de ensaio supracitados atestarão as características exigidas para este tipo de 

equipamento, constando no mínimo as citadas abaixo, cujos resultados deverão estar de acordo com os valores e as exigências 

formalizadas na especificação do presente Termo: 

- Composição da Fibra; 

- Gramatura da Fibra; 

- Espessura da Fibra; 

- Construção da Fibra; 

- Numero de fios por unidade de comprimento no urdume e na trama; 

- Densidade da Fibra no Urdume e Trama; 

- Resistência a Tração da Fibra no Urdume e Trama; 

- Alongamento máximo da fibra e urdume; 

- Estabilidade Dimensional da Fibra por lavagem e secagem; 

- Calor por Contato; 

- Calor por Irradiação; 

- Propagação Limitada de chama; 

- Solidez da Cor à Lavagem;  

- Solidez da Cor a Luz Artificial (100 horas). 

 

10 – GARANTIA 

 

10.1 O objeto deverá ter garantia mínima da contratada de 12 (doze) meses contra quaisquer defeitos de fabricação, a partir 

da data de entrega definitiva, independentemente de previsão diversa do fabricante do equipamento. 

10.2 A empresa contratada deverá fornecer um Termo de Garantia para cada material fornecido, para solução de eventuais 

discrepâncias observadas na utilização do objeto; 

                                                 
3
 Atividades de Piloto, Mecânico, Tripulantes e Apoio Solo. 
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10.3 A cobertura da garantia por parte do fabricante está limitada ao que constar no Termo de garantia ou equivalente dos 

produtos, não conflitando com o Código de Defesa do Consumidor; 

10.4 A PMDF recusará a receber qualquer objeto que esteja com a qualidade comprometida. 

 

11 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Constituem obrigações a serem observadas pela empresa contratada: 

 11.1. Entregar o objeto em conformidades qualitativas, quantitativas e no prazo estabelecido, com o devido termo de 

garantia do produto ou equivalente, conforme prescreve o art. 50 e seu parágrafo único da Lei Federal nº 8.078/90, devendo o objeto 

estar em perfeita sintonia com todas as exigências e especificações técnicas deste Termo de Referência; 

 11.2. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às expensas, no total ou em parte, o 

objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da fabricação ou materiais empregados; 

 11.3 A contratada deverá realizar a reposição dos produtos que apresentarem defeito durante o prazo de vigência da garantia 

no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis; 

 11.4 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, inclusive 

aquelas com deslocamento dos técnicos, consertos, seguro, enquanto perdurar a vigência da garantia oferecida pela Contratada, 

independente de previsão estabelecida no manual de garantia do fabricante; 

 11.5. Manter, durante toda a vigência das obrigações, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas.  

 11.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, por sua culpa ou dolo durante o 

cumprimento das obrigações, não eximindo sua responsabilidade com a fiscalização ou o acompanhamento porventura efetuado pela 

PMDF.  

 11.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução das 

obrigações, inclusive, com pessoal utilizado na execução do objeto, que não terá qualquer vínculo empregatício com a PMDF.  

 11.8. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os seus empregados ou preposto quando em 

serviço, por  tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício das 

atividades.  

 11.9. Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da PMDF, não eximirá a Contratada de total 

responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.  

 11.10. Manter um representante em contato direto e constante com a PMDF, durante a execução das obrigações, bem como 

indicar o responsável para acionamentos referentes aos Termos de Garantia.  

 11.11. Colocar à disposição da PMDF todos os meios e recursos quanto ao emprego do equipamento, como manuais, 

regulamentos e vídeo-aulas, se aplicáveis, ainda que fornecidos pelo fabricante, todos redigidos e apresentados em língua oficial 

brasileira, de acordo com o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor.  

 11.12. Cumprir, às suas expensas, todas as cláusulas contratuais que definam as suas obrigações.  

 11.13. Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto adquirido pela PMDF, sem autorização prévia e 

expressa da Instituição.  

 11.14. Obedecer, conforme o caso, os dispostos no artigo 55, III e artigo 69 da lei nº 8.666/93, além dos artigos 12, 13, 18 e 

26 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo por todos os vícios e danos não verificados no recebimento provisório.  

 11.15. Providenciar tão logo se autorize a confecção dos macacões, o fornecimento dos tamanhos dos macacões de voo, ou 
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a respectiva medição e aferição de tamanhos de todos os integrantes do BAvOp em data estabelecida pela Unidade, se preferível, 

conforme item 6. 

 11.16. Responsabilizar-se civil, administrativa e penalmente por eventuais ações administrativas ou judiciais referentes à 

utilização de marca, símbolo ou outro bem de natureza científica protegida por direitos autorais.  

 11.17. Obedecer o prazo de validade do registro de preço, estabelecido no Edital, observado o disposto no caput do art. 15 

do Decreto 36.519 de 28 de maio de 2015. 

 

12 – FISCALIZAÇÃO 

 

 

Serão designados para o acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato, conforme prevê o Art. 67 e 82 da Lei nº 

8.666/93, nos termos estabelecidos na Portaria PMDF n.º 728/2010, não eximindo, contudo, a contratada de eventuais 

responsabilidades não apontadas no decurso da execução do contrato, os seguintes policiais militares: 

 

Desta feita, os Oficiais relacionados exercerão ainda os papéis de prepostos do processo até a competente nomeação para 

fins de fiscalização, através dos contatos abaixo descritos: 

 Seção de Projetos, Contratos e Convênios do BAVOP 

End.: SRIA Área Especial n° 10 Bloco B Guará II/DF, CEP 71.070-701.  

Tel.: (61) 3190-7960 / 7961 

Email: projetos.bavop@gmail.com / bavop.pmdf@gmail.com  

 

 CAP Victor Gabriel R. Viana de Oliveira (BAVOP) 

Tel.: (61) 8139-9935  

Email: victorgrvo@hotmail.com 

 

13 – DISPOSIÇÕES GERAIS/ INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do art. 23 do Decreto Distrital n°36.519/2015, não 

desobriga o fornecedor a realizar as entregas anteriormente contratadas, nos quantitativos, especificações e preços definidos na Ata, 

devendo a Administração Pública avaliar a conveniência e oportunidade do recebimento. 

Eventuais questões não definidas no presente termo serão sanadas pelo Comandante do Batalhão de Aviação Operacional, à 

luz da legislação vigente, ouvido o Chefe do Departamento de Logística e Finanças da PMDF. 

Guará/DF, 19 de agosto de 2015. 

VICTOR GABRIEL R. VIANA DE OLIVEIRA – CAP QOPM 

Mat. 51.433/0 - Autor do Termo de Referência 

 

 

ANEXO A 

Função Posto  Nome Matrícula 

Executor CAP QOPM VICTOR GABRIEL R. VIANA DE OLIVEIRA 51.433/0 

Substituto CAP QOPM DANIEL BRUNO ALVES SANTANA 50.819/5 
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(Descrição detalhada do bem) 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

  

O Macacão de voo apresentará as seguintes características: 

a) De tecido verde fosco (tipo Nomex®) anti-chama, na cor verde sávia (sage green-padrão 100%). Aberto na frente em 

toda a extensão e fechado dois com fechos-ecler (com aberturas em sentidos contrários). Cinto regulável com ajustes (na cintura) 

através de velcro e elástico interno.  

b) O tecido é produzido com uma fibra sintética, composta por 93% de meta-aramida, 5% de para-aramida e 2% de fibra 

anti-estática +/-1%, antichama, conforme norma UNE40-110-94 e DIN 54221:1975, resistente a chama, em construção tipo tela 

(tafetá) 1x1 plana, conforme Norma UNE 40017:1982, 40161:1980, UNE 40600/1:1996, com fios de 2/72 no urdume e na trama, que 

permite o perfeito equilíbrio da fibra durante o uso, conforme Norma UNE-EN1049-2: 1995 e ISO 7211-2:1984 MOD. Com 

densidade de 28 fios/cm no urdume e 28 fios/cm na trama, + ou – 1%, conforme Norma UNE-EN 1049-2:1995, que permite o 

perfeito equilíbrio da fibra durante o uso. Com gramatura de 165 gr/m², + ou – 2%, conforme Norma, UNE EN 12127:1998, 

espessura de 0,25 mm + ou -5% conforme Norma UNE-EN ISO 5084:1997. Resistência a tração na trama de 94,5 daN no mínimo no 

urdume e 97,0 daN na trama e alongamento máximo de 50% conforme normas UNE EN 13934-1:1999. Sua estabilidade dimensional 

da trama e urdume são de - < 3,0%, conforme Normas UNE-EN ISO 5077:2008, UNE-EN ISO 6330:2001/A1:2009 E UNE EN ISO 

3759:2008. Solidez de cor a lavagem, conforme Normas UNE EN ISO 105-C06:2010 resultados entre 4-5.Solidez de cor a luz 

artificial, conforme Normas UNE-EN ISO 105-B02:2002, > ou = 4,0. Flamabilidade da fibra (propagação limitada a chama) 

conforme teste realizado de laboratório e em campo de provas, segundo as Norma UNE EN ISO 15025:2003 a resistência a 

propagação de  chamas aberta deverá ser < ou = a 2 segundos. Resultados a serem obtidos deverão ser conforme as Normas ISO 

9151:1995, Índice de transferência de calor < ou =3 para 12º e < ou = 5 para 24º e conforme a Norma UNE ISO 6942:2002, o tempo 

máximo para o 1º nível de transferência de calor deverá ser < ou = 12 segundos e para a 2º nível de transferência de calor < ou = 20 

segundos e o calor transferido por contato deverá ser conforme a Norma Standard ISO 12127-1:2007 < ou igual a 8 segundos a 250º 

Celsius.. Os velcros (ganchos e argolas) deverão ser de multifilamento de Poliamida N6.6 e tratamento anti chama a base de resina 

Fyrol FR2, com tração longitudinal de 8,0N/cm², deslocamento 1,3 N/cm, tração de 1 Loop (2QM) 1,9 N, tempo de queima de 15 

segundos, espaço queimado de 200,0 mm, tração longitudinal após 5000 ciclos de 5 N/cm² e descolamento após 5000 ciclos de 

0,65N/cm. 

c) Todos os aviamentos, a linha e o velcro deverão ser anti-chama, onde a linha deverá ser composta por dois cabos 

torcidos entre si, formando um só filamento, com resistência mínima de 15 kgf/cm². O zíper deverá ser confeccionado em fibras 

sintéticas com propriedades permanentes inibidoras de chama, conforme Norma YFS M0510 M-F-26 tendo como referência as 

Normas FMVSS-302, ASTM-D-635,ISSO-3795, JIS-D1201 e DIN-4112-B1. 

d) A cor verde sávia, deverá se aplicada pelo método de tintura em massa e deverá ter proteção contra raios ultravioleta 

(UV), sem descoloração, desbotamento ou manchas solares. 

e) Possui velcros para a tarja de identificação, para o brasão da Unidade e curso de especialização, além de velcros 

descritos nas mangas, conforme modelo; 

f) Em ambas as pernas (parte interna) dotadas com fecho-ecler, colocados em ângulo, abertos de baixo para cima (com 

proteção interna da parte aberta). 
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g) Deverá cumprir a especificação técnica de fabricação FNS/PD 96-17 (MIL-C-23141A) e/ou similar desde que 

comprovada. 

h) Costas – com penses (2,0cm) que permitam abertura e maior mobilidade. 

i) Gancho - deverá ser costurado em toda extensão, em ponto corrente, com máquina interlock, 02 agulhas com 5 fios, 

bitola larga (10 mm). 

j) Mangas – sem punho, com ajustadores fechando com velcro, permitindo ajuste das mangas aos pulsos. Possui 

debaixo de cada manga (axilas) quatro orifícios arredondados com acabamento para evitar transpiração.  

k) Gola – gola arredondada, em tecido duplo. 

l) Etiqueta – de pano, com indicativo do tamanho, firma fornecedora da confecção e do fabricante do tecido, costurada 

internamente junto ao primeiro passador dianteiro do lado esquerdo, informando composição do tecido e modo de lavar. 

m) Bolsos – Na altura do peito, dois bolsos, com 120 mm a 140 mm de largura e comprimento proporcional ao usuário, 

dotados de fecho-ecler (zíper) e abertura ergonômica (em diagonal), tendo acima do bolso direito velcro para colocação de 

identificação.  

n) Aplicados em ambos os lados da calça, na altura da coxa, a 250 mm abaixo da cintura, dois bolsos de 180 mm x 210 

mm, ambos dotados de fecho-ecler, sendo o da perna direita com fecho colocado na parte superior do bolso e o da perna esquerda 

com o fecho colocado lateralmente (no lado interno).  

o) Outros dois bolsos, com fecho na parte superior, aplicados no lado externo, a 100 mm acima da bainha da calça. Zíper 

de abertura nas pernas (vestir o macacão sem tirar a bota/ coturno). 

p) Ainda na altura da coxa e do lado de dentro do bolso da perna esquerda será aplicado um bolso de 210 mm de 

comprimento e 100 mm de largura, fechado por um botão de pressão e com um ilhós, onde passará um cordão branco de segurança. 

q) Sobre o terço superior do braço esquerdo, costurado de forma inclinada, um bolso de 120 mm de comprimento e 80 

mm de largura, com fecho lateral e sobre ele um bolso, com quatro divisões para lápis/canetas com 100 mm de comprimento e 80 

mm de largura; com uma aba de proteção (com tecido duplo) e fechada através de velcro.  

r) As costuras de fechamento nas laterais, ombros, braços internos e pernas externas deverão ser duplas, com 

simetrias retas. Ademais, reforços de costura deverão ser feitos em todos os pontos de maior tração de ruptura. 

s) Todos os fechos são embutidos, de nylon na cor verde com tratamento anti-chama.      

t) Possuem cordão (em nylon) interno as costuras de acabamento em torno dos fechos. 

u) Na manga direita (de quem veste) aplicação de velcro para aplicação da Bandeira do Distrito Federal, costurada a 

uma distância de 50 mm abaixo da costura que divide o ombro da manga e logo acima, velcro para a manicaca de Piloto/ Tripulante 

Operacional/ Mecânico/ Apoio Solo, conforme o caso. Na manga esquerda (de quem veste), velcro para a aplicação do brasão de 

armas da Polícia Militar do Distrito Federal, costurada a uma distância de 50 mm abaixo da costura que divide o ombro e logo acima, 

velcro para as inscrições BAVOP em meia-lua. Na parte frontal há velcro para um pach da Unidade acima do bolso esquerdo, velcro 

para uma tarjeta de identificação medindo 100 mm x 50 mm. 

v) Após a medição dos macacões, cada peça deverá conter a identificação da matrícula do policial militar, a ser 

fornecida pela Corporação, aplicado em tinta própria para tecido, seguindo a autenticação da contratada, de forma permanente no 

Consulta EPI PM (31332358)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 591



Folha:   142 

Processo: 054.000.989/2015 

Rubrica:__________Matr. 21.962/2 

“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade” 

SAISO – AE 04, Anexo do Quartel do Comando Geral, CEP 70610-200 - Brasília - DF 

 

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS 

DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO E FINANÇAS 

SEÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS   
EDITAL DE LICITAÇÃO                                     PREGÃO ELETRÔNICO                            Nº 48/2015 – PMDF 

 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060. 

 

 

lado interno do peito do macacão de forma a evitar sua remoção ou violação.  

w) Cada peça de macacão acompanhará um kit de reforma contendo um zíper de metal grande (abertura frontal), um 

zíper pequeno de bolso, ambos do mesmo material especificado no presente Anexo, carretel pequeno com 1,5m de linha anti-chama 

idêntica à utilizada na costura do macacão e dois pach’s do BAVOP, sendo um na cor cinza e outro colorido, conforme modelo 

apresentado abaixo. 

ILUSTRAÇÕES 

a) Macacão de voo:  

 

 

 

 

 

 

 

b) Pach da Unidade: 
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c) Detalhes: 

d) Informações suplementares: 

CARACTERISTICA 

PARAMÊTROS APRESENTADOS PELO 

TECIDO UTILIZADO NA CONFECÇÃO 

DO MACACÃO 

NORMA UTILIZADA PARA 

COMPROVAÇÃO 

Cor Sage Green, verde sávia ou verde militar UNE EN ISO 105-C06:2010 

Composição 

 

Aramidas 

tinto em massa 

93% meta-aramida 

5% para-  

aramida  

Obedecida ainda tabela 

ASTM D 267-AATCC20/05 

Similar N307 Nomex® 

Fibra anti-estática Anti-estática 2% de fibra condutiva 

Pilling Nota 04 ou maior 
ASTM D 3512/91 

35000 CICLOS ** 

Densidade no Urdume 28 fios por cm NBR 10588/08  

UNE-EN 1049-2:1995 Densidade na Trama  28 fios por cm 
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Construção 
Tela tipo 1x1 plana 

28 fios de urdume e 28 fios de trama +ou- 1% 

NBR12546/95  

UNE-EN 1049-2:1995 

Resistência a tração no urdume 
Mínimo de 94,5 daN. 

 NBR 11912/01  

UNE EN 13934-1:1999 
Resistência a tração na trama 

Mínimo de 97 daN. 

 

Gramatura 165 g/m² +ou- 2% 
NBR 10591/08  

UNE EN 12127:1998 

Espessura Mínimo 0,25 mm +ou- 5% 
NBR 13371/05 

UNE-EN ISO 5084:1997 

Alongamento na trama  50% 
NBR 11912/01 

Alongamento do urdume 50% 

Estabilidade dimensional trama 

e urdume (encolhimento) 

Trama - < 3,0% 

Urdume - < 3,0 % 

NBR 10320/88 

UNE-EN ISO 5077:2008 

 UNE-EN ISO 6330:2001/A1:2009  

UNE EN ISO 3759:2008 

UNE EN 13934-1:1999 

Flamabilidade da fibra 

ou 

Determinação de Flamabilidade 

 

Após a remoção da chama os corpos de prova 

ensaiados não queimam (exposição à chama 60 

segundos) 

Tecido retardante à chama, não houve chama a 

ser extinta 

OBS: testes empíricos que não obedecem aos 

protocolos científicos acreditados por 

autoridade certificadora não devem ser aceitos 

em casos de roupas de proteção. 

Atenção para testes realizados com maçaricos e 

exposição dos tecidos à chamas sem critérios 

científicos previamente estabelecidos e 

aplicado por laboratório de interesse particular. 

Não apresentam a realidade sobre as 

propriedades do material. 

ABNT NBR 7356/82 

NBR 15212 – FAB 

UNE EN ISO 15025:2003 

ISO 9151:1995 

UNE ISO 6942:2002 

 

Solidez da cor 

(ver normas) 
Valores mínimos para todos os testes: 04 

NBR10188/88 

NBR ISSO 105X-12/07 

NBR ISSO 105E-04/09 

NBR ISSO 105B-02/07 

AATCC173/92 

NBR 10320/88 

UNE EN ISO 105-C06:2010 

NBR ISSO 105C-06/06 

UNE-EN ISO 105-B02:2002 

 

Kit de reforma 

Acompanha um zíper de metal grande (abertura frontal), um zíper pequeno de bolso, ambos do 

mesmo material especificado acima, e carretel pequeno com 10 m de linha anti-chama idêntica 

à utilizada na costura do macacão. 

 

Consulta EPI PM (31332358)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 594



Folha:   145 

Processo: 054.000.989/2015 

Rubrica:__________Matr. 21.962/2 

“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade” 

SAISO – AE 04, Anexo do Quartel do Comando Geral, CEP 70610-200 - Brasília - DF 

 

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS 

DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO E FINANÇAS 

SEÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS   
EDITAL DE LICITAÇÃO                                     PREGÃO ELETRÔNICO                            Nº 48/2015 – PMDF 

 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060. 

 

 

 Além da composição do tecido devem ser observadas outras características com suas respectivas Normas Brasileiras (NBR 

– ABNT), como: 

1. Resistência à chama: (NBR 15212) 

1.1. propagação; 

1.2. resíduos; 

1.3. incandescência, e 

1.4. pós queima e incandescência. 

2. Resistência mecânica: 

2.1. resistência à tração no urdume (NBR 11912); 

2.2. resistência à tração na trama (NBR 11912); 

2.3. alongamento no urdume e na trama (NBR 11912); 

2.4. resistência ao rasgo (ASTM D 2261), e 

2.5. alteração dimensional – urdume e trama (NBR10320). 

3. Resistência do corante: 

3.1. à fricção (NBR 8432 /MB 2000); 

3.2. à luz 100 horas (NBR 12997); 

3.3. à lavagem (NBR 10597); 

3.4. ação do ferro de passar (NBR 10188), e 

3.5. ao suor (NBR 8431). 

4. Formação de pilling (ASTM D 3512 e JIS 1076 D); 

5. Detalhes construtivos: 

5.1. armadura (NBR 12546 e NBR 12996); 

5.2. espessura (NBR 13383); 

5.3. largura mínima útil; 

5.4. tecelagem (NBR 13484); 

5.5. fios no urdume (NBR 15588 / MB 412); 

5.6. fios na trama (NBR 15588 / MB 412); 

5.7. titulagem dos fios de urdume e trama (NBR 13216); 

5.8. peso por m² (NBR 10591), e 

5.9. cor (tinto em massa). 
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e) Tamanhos (conforme item 6 – cronograma): 

 

Tamanho (cm) 
PP 

1 

P 

2 

M 

3 

G 

4 

GG 

5 

XGG 

6 

XXGG 

7 

XXXGG 

8 

Tórax 86 a 90 91 a 94 95 a 98 99 a 102 
103 a 

108 

109 a 

114 
115 a 122 123 a 128 

Cintura 75 a 79 80 a 82  83 a 86 87 a 92 93 a 98 
 99 a 

104 
105 a 110 111 a 118 

Quadril  85 a 89 90 a 92 93 a 96 97 a 102 
103 a 

108 

109 a 

114 
115 a 122 123 a 128 

Pescoço 38  39 40 41 42 43 44 45 

Ombro  15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 

Comprimento do braço 60 60,5 61 62 63 64 64 64 

Altura Corpo Costas 47 `47,5 48 49 50 51 52 52,5 

Entrepernas  66,5 68 69,5 71 72,5 73 75 76 

Comprimento perna 92 94 96 98 100 102 104 106 

Dimensões 

Gola 

Largura da gola 115 115 115 115 115 115 115 115 

Circunferência da gola 470 480 490 505 520 530 540 560 

Corpo parte superior 

Tórax 540 560 580 610 640 680 700 740 

Cintura (com tensão) 470 490 510 540 570 610 640 680 

Cintura (sem tensão) 530 550 570 600 630 670 700 740 

Distância da base da gola té a 

cintura 
580 590 600 610 620 650 660 670 

Largura do cinto 30 30 30 30 30 30 30 30 

Reforço do ombro 

Altura 150 155 160 165 170 175 180 185 

Comprimento do lado do ombro 180 185 190 195 200 205 210 215 

Comprimento do lado da manga 220 225 230 235 240 245 250 255 

Corpo Parte Inferior 

Comprimento da entrepernas 770 790 810 825 835 850 870 875 

Comprimento do gancho 350 350 370 370 375 390 400 410 

Largura da vista sobre os 

zíperes 
15 15 15 15 15 15 15 15 

Manga 

Comprimento da manga 610 620 625 640 650 665 670 670 

Circunferência da cava 530 540 550 560 570 595 610 630 

Circunferëncia do punho 320 330 340 350 360 380 400 410 

Circunferëncia da boca da perna 

Aberta 500 510 520 560 580 600 630 660 

Fechada 420 430 440 480 500 520 550 580 

Fole das costa 

Amplitude máxima 40 40 40 40 40 40 40 40 
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Extensao 530 535 540 550 560 570 580 585 

Cinto (com velcro) 

Comprimento (1 lado) 280 280 300 330 360 390 420 440 

Largura 70 70 70 70 70 70 70 70 

Bolsos frontais superiores 

Largura Base 185 195 200 220 235 250 265 285 

Lado Interno adjacente a base 150 150 155 160 165 170 175 175 

* Tabela sugestiva de tamanhos, podendo sofrer alterações para melhor adequação às medições e aferimentos de costura.
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TERMO DE COMPROMISSO 

  

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E RESPONSABILIDADE 

 

 

Eu, _____________________________________________________________________________ matrícula 

_________________declaro, para os devidos fins, que recebi da Seção de Logística do Batalhão de Aviação Operacional da PMDF 

o(s) material(ais), abaixo listado(s), oriundo(s) do Processo nº 054.000.989/2011, para fins de utilização e emprego na atividade aérea 

ou em outras áreas afins ao BAvOp. 

 

Declaro ainda ser o exclusivo responsável pela manutenção e limpeza do material, bem como em prezar pela obediência das 

condições de garantia definidas pelo fornecedor, sujeito a responsabilidade administrativa, em caso de descumprimento. Ressalto ter 

sido advertido que estou proibido de vender, emprestar, trocar, doar ou a praticar qualquer outra forma de disposição do material 

recebido sem prévia autorização ou determinação do Sr. Comandante do BAvOp.  

 

Outrossim, certifico que, pelos próximos 24 meses, em caso de transferência para outra UPM ou Órgão ou venha a realizar curso de 

especialização por mais de 90 dias não relacionado ao interesse da Unidade, deverei restituir o material recebido em condições 

satisfatórias de uso à Seção de Logística do BAvOp, desde que não continue a exercer alguma função nas aeronaves da PMDF.  

 

Quantidade Material 

 Macacão(ões) de voo anti-chama  

 Kit de conserto e ajuste anti-chama 

 Patch do BAVOP 

 

Guará -DF, _____ de __________________________ de 2015. 

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do policial militar 
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ANEXO II 

 

MODELO DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 
 

 

A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº______________________, 

sediada no endereço ____________________________, telefone/fax nº______________________, por intermédio do seu representante 

legal Sr(a). _______ _________________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 

nº______________ e do CPF nº_____________________, DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, em conformidade com o previsto no inciso XXXIII, do art. 

7º, da Constituição Federal/88, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) 

anos. 

__________________________________ 

Local e Data 

 

_____________________________________ 

[Nome do Representante Legal da Empresa] 

Cargo 

 

ANEXO III 

 

M O D E L O 

DECLARAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE EM CONDIÇÕES DE 

USUFRUIR O TRATAMENTO FAVORECIDO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. 
 

 

A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________________, 

sediada no endereço ____________________________, telefone/fax nº ______________________, por intermédio do seu representante 

legal Sr. (a) _______ _________________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

______________ e do CPF nº _____________________, DECLARA que cumpre os requisitos legais para a qualificação como 

microempresa ou empresa de pequeno porte e que está apta a usufruir do tratamento favorecido, nas condições do Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto 

ao seu art. 3º, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do referido artigo. 

 

 

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____. 

 

 

_____________________________ 

Representante Legal 

Cargo 

 

Consulta EPI PM (31332358)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 599



Folha:   150 

Processo: 054.000.989/2015 

Rubrica:__________Matr. 21.962/2 

“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade” 

SAISO – AE 04, Anexo do Quartel do Comando Geral, CEP 70610-200 - Brasília - DF 

 

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS 

DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO E FINANÇAS 

SEÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS   
EDITAL DE LICITAÇÃO                                     PREGÃO ELETRÔNICO                            Nº 48/2015 – PMDF 

 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060. 

 

 

 

ANEXO IV 

 

MODELO 

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 

 

A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº______________________, 

sediada no endereço ____________________________, telefone/fax nº______________________, por intermédio do seu representante 

legal Sr(a). _______ _________________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 

nº______________ e do CPF nº_____________________, DECLARA para fins do disposto no artigo 2º da Lei Distrital 4.770, de 22 de 

fevereiro de 2012, que receberá, sem nenhum custo para a CONTRATANTE, bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e 

não reaproveitáveis pela administração pública, provenientes do objeto do Pregão nº      /20        – PMDF, e que dará o destino legalmente 

estabelecido para a deposição e o tratamento adequados de dejetos e resíduos. 

 

 

 

 

__________________________________ 

Local e Data 

 

 

 

_____________________________________ 

[Nome do Representante Legal da Empresa] 

Cargo 
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ANEXO V 

 

MINUTA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº: ______/2015. 
 

PROCESSO nº: 054.000.989/2015 

PREGÃO n°: 48/2015 

VALIDADE: 12 (doze) meses, a partir da publicação no DODF. 

 

 Aos ___________ dias do mês de ___________ do ano de _____________, na Seção de Procedimentos Licitatórios - DALF, 

localizada no Setor de Áreas Isoladas Sul, AE 04, Edifício Anexo do Quartel do Comando Geral, Térreo, Brasília-DF– o Chefe do 

Departamento de Logística e Finanças, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com a Lei Distrital nº 938/95, Lei 

Distrital nº 2.340/99, os Decretos Distritais nº 36.519/2015 e 33.598/2012 e as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado 

da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº________, publicado no DODF nº _____, de 

___de ______ de ______, página nº _____ e a respectiva homologação, conforme fls. ______ do processo nº ____________, RESOLVEM 

registrar o (s) preço (s) da (s) empresa (s), CNPJ nº, na (s) quantidade (s) estimada (s), de acordo com a classificação por ela (s) alcançada 

(s) no (s) item (ns), observadas as condições do edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se 

seguem: 

Cláusula I - Do Objeto 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços dos materiais especificados no Anexo I do Edital de Pregão nº 48/2015, que 

passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentada pelo licitante, 

conforme consta nos autos do processo nº 054.000.989/2015, que está sintetizado no quadro abaixo: 

Item Descrição Empresa Qtd Valor Total 

1  Macacão de voo     

Valor total: R$ ___________(________________________) 

 

1.2. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de 

Registro de Preços, podendo a Administração promover a aquisição em Unidades de acordo com suas necessidades. 

Cláusula II - Da validade do Registro de Preços 

2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação no DODF. 

Cláusula III - Da administração da presente Ata de Registro de Preços 

3.1. A Administração, ou gerenciamento, da presente Ata caberá à PMDF. 

Cláusula IV – Da Adesão a Ata 

4.1. Nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decreto Distrital nº 36.519/2015, esta Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, desde que 

devidamente justificada, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do 

certame licitatório, mediante anuência da PMDF (órgão gerenciador), em que é assegurada a preferência das adesões aos órgãos e entidades 

do Governo do Distrito Federal. 

4.2. As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, independentemente do número de órgãos não-participantes 

que venham a aderir, a totalidade estipulada nos itens do quadro abaixo: 

ITEM ADESÃO 

1  

 

Cláusula V – Do Preço, especificação e consumo. 

5.1. O (s) preço (s) ofertado (s), especificação (ões) e consumo (s) médio (s) semestral (is), marca (s) do (s) produto (s), empresa (s) e 

representante (s) legal (is), encontram-se enunciados na presente ata. 

Cláusula VI - Do local e prazo de entrega 

6.1. O local de entrega será de acordo com o item 7 do Termo de Referência (Anexo I do Edital de Pregão nº 48/2015), em até ____ 

(______) dias (conforme item 8.3 do Termo de Referência), a contar da data de recebimento e/ou retirada da Nota de Empenho, e/ou 

pedido de fornecimento ao detentor/representante legal. 

Cláusula VII – Do pagamento 

7.1. O pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco de Brasília – BRB, até o 30º (trigésimo) dia a contar da data em que 

for atestado o fornecimento definitivo pela Unidade requisitante mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou nota fiscal-

fatura, ou após a sua representação, sanadas as irregularidades constatadas. 

7.2. Para efeito de pagamento, a PMDF consultará os sítios oficiais dos órgãos e entidades emissores das certidões a seguir relacionadas, 

para a verificação da regularidade fiscal da Contratada: 

 a) Certidão de regularidade de débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (Decreto Federal nº 6.106/2007); 

 b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica 
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Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90); 

 c) Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal. 

 d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011). 

 7.2.1. Em havendo a impossibilidade de consulta, pela Administração, aos sítios oficiais dos órgãos e entidades emissores das 

citadas certidões, o pagamento ficará condicionado à apresentação, pela Contratada, da comprovação de sua regularidade fiscal e 

trabalhista. 

7.3. Nenhum pagamento será efetuado à Licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de 

penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso). 

7.4. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento: 

 – a multa será descontada da garantia do respectivo contratado e se o valor da multa for superior ao valor da garantia prestada, 

além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente; 

7.5. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

terão seus pagamentos feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A 

– BRB. Para tanto deverão apresentar o número da conta corrente e da agência em que desejam receber seus créditos, de acordo com o 

Decreto nº 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág. 3, de 18/02/2011. Ficam excluídas desta regra as empresas de outros 

estados da federação que não mantenham filiais e/ou representações no DF e que vencerem o processo licitatório no âmbito do DF. 

CláusulaVIII – Do contrato 

8.1. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, 

mediante autorização da PMDF, observadas as condições fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações contidas na legislação 

pertinente, principalmente o Decreto Distrital nº 36.519/2015; 

8.2. Por ocasião da celebração do contrato, a critério da Administração, poderá ser exigido da licitante a prestação de uma das seguintes 

garantias estabelecidas no Edital: 

I – caução em dinheiro, ou em títulos da divida pública; 

II – seguro-garantia; ou, 

III – fiança bancária. 

8.2.1. A garantia será de 2% (dois por cento) do valor do contrato (Lei nº 8.666/93, art. 56, § 2º); 

8.2.2. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por instituição financeira que, por si ou pelos acionistas 

detentores de seu controle, não participem do capital ou da direção da licitante, sendo indispensável expressa renúncia, pelo fiador, aos 

benefícios do artigo 827, do Código Civil; 

8.2.3. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante detentora da Ata: 

 8.2.3.1. Somente poderá ser levantada após a extinção do contrato, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente; 

 8.2.3.2. Poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o 

inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias corridos após o recebimento da notificação regularmente expedida, a garantia deverá ser reconstituída; 

 8.2.3.3. Ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências administrativas e/ou judiciais; 

 8.2.3.4. Será liberada mediante pedido por escrito pelo contratado. 

8.2.4. Sem prejuízo das sanções previstas na Lei, no Edital e nesta Ata de Registro de Preços, a não prestação da garantia exigida será 

considerada recusa injustificada em assinar o contrato, implicando na imediata anulação da Nota de Empenho emitida; 

8.3. Poderá ser dispensado o contrato de fornecimento, nos termos do § 4º, art. 62 da Lei nº 8.666/93, e facultada a sua substituição por 

instrumento equivalente nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações 

futuras, inclusive assistência técnica. 

8.4. Aplica-se aos contratos de fornecimento decorrentes de registro de preços o disposto no Capítulo III, da Lei Federal nº 8.666/93, com 

suas respectivas alterações posteriores, no que couber. 

Cláusula IX – Das condições de Fornecimento 

9.1. Cada compra deverá ser efetuada mediante autorização da PMDF; 

9.2. O (s) fornecedor (es) se obriga (m) a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação 

exigidas no Edital de Pregão nº 48/2015, especialmente às especificadas no Anexo I do referido Edital; 

9.3. Serão de responsabilidade do (s) concorrente (s) que tiver (em) seu (s) preço (s) registrado (s) o ônus resultante de quaisquer ações, 

demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se por 

quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídos por força da lei, relacionados com o 

cumprimento do presente edital e com as obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços. 

CláusulaX – Das penalidades 

10.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Pregão, serão aplicadas as sanções estabelecidas no Decreto nº 

26.851/2006, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 103 de 31 de maio de 2005, pág. 05 a 07, que regulamentou a aplicação das 

sanções administrativas previstas nas Leis Federais Lei nº 8.666/93 e nº 10.520/2002. 

10.1.1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos pelo não cumprimento das normas previstas no Edital e nesta 

Ata ou nos contratos decorrentes de sua adesão, em face do disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 e do art. 7º da Lei nº 
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10.520/2002, serão obedecidos no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, 

às normas estabelecidas no referido Decreto Distrital. 

CláusulaXI – Dos reajustamentos de Preços 

11.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.1.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o 

custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

11.1.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão 

gerenciador deverá: 

11.1.2.1. Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 

11.1.2.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 

11.1.2.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

11.1.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente 

comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

11.1.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e 

comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 

11.1.3.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

11.1.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as 

medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

CláusulaXII – Das condições de recebimento do objeto 

12.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido em conformidade com o descrito no Termo de Referencia, consoante o 

disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada, e demais normas pertinentes. 

12.1.1. Será criada uma comissão para recebimento de material com valor superior ao limite estabelecido no art. 23, conforme 

determinado pelo § 8º do art. 15 do diploma legal mencionado. 

12.2. A Polícia Militar do Distrito Federal reserva-se o direito de proceder, no prazo de 05 (cinco) dias, à inspeção de qualidade nos 

produtos e recusá-los, integralmente ou em parte, se estiver em desacordo com as especificações do objeto licitado. 

12.3. Não serão aceitos materiais recondicionados ou remanufaturados sob qualquer forma; 

CláusulaXIII – Do cancelamento da Ata de Registro de Preços 

13.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito: 

13.1.1. Pela PMDF, mediante comunicação da Unidade requisitante, quando: 

13.1.2. A (s) detentora (s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes; 

13.1.3. A (s) detentora (s) não retira (em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a Unidade requisitante não aceitar sua (s) justificativa 

(s); 

13.1.4. A (s) detentora (s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento de registro de preços, em 

algumas hipóteses previstas no art. 78, inciso I a XII e XVII, da Lei Federal nº 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores; 

13.1.5. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento de registro; 

13.1.6. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e o detentor da Ata não aceitar reduzi-los; 

13.1.7. Por razões de interesse público, devidamente demonstrado, e justificado pela Administração. 

13.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela 

contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV e XVI, da Lei Federal nº 8.666/93, com as respectivas 

alterações posteriores. 

13.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento do registro dos preços deverá ser dirigida à PMDF, facultada a ela a aplicação 

das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido. 

13.3. Ocorrendo o cancelamento do registro de preços ou desta ata, a detentora dos preços registrados será comunicada por 

correspondência com aviso de recebimento, devendo este ser anexado ao processo que tiver dado origem ao registro de preços. 

13.3.1 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será feita por publicação no Diário 

Oficial do Distrito Federal, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 

13.3.2 Fica estabelecido que as detentoras dos preços registrados deveram comunicar imediatamente à PMDF, qualquer alteração ocorrida 

no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência. 

CláusulaXIV – Da autorização para aquisição e emissão da Nota de Empenho  

14.1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão solicitadas pelas diversas Unidades Gestoras do Governo do 

Distrito Federal e autorizadas, caso a caso, pela PMDF, sendo posteriormente devolvidas ao Órgão para respectiva emissão da 

correspondente Nota de Empenho. 

Cláusula XV – Das alterações 

15.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de 

Registro de Preços. 

CláusulaXVI – Das disposições finais 

16.1. Integram esta Ata, o Edital de Pregão nº 48/2015 e seus anexos, as propostas com preços, especificação, consumo médio semestral, 

por item. 

16.2. O(s) caso(s) omisso(s) será(ao) resolvido(s) de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 8.883/94 e pela Lei 
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Federal nº 9.648/98, e, com as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito. 

E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que, depois de lido, conferido e achado conforme vai assinada a 

presente ata, pelas partes, na presença das testemunhas abaixo. 

Brasília-DF, ____de outubro de 2015. 
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ANEXO VI 

 

MINUTA DO CONTRATO  

Contrato para Aquisição de Bens pelo Distrito Federal nº ___/___ - ___, nos termos do Padrão nº 08/2002.  
Processo nº __________________.  

Cláusula Primeira – Das Partes  

O Distrito Federal, por meio de ______________, representado por _________________, na qualidade de _____________, com delegação 

de competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal e ________________, 

doravante denominada Contratada, CGC nº ________________, com sede em _________, representada por ______________, na 

qualidade de ______________.  

Cláusula Segunda – Do Procedimento  

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de _________ nº ______ (fls. ______), da Proposta de fls. _____ e da Lei nº 8.666 

21.06.93.  

Cláusula Terceira – Do Objeto  

O Contrato tem por objeto a aquisição de ____________, consoante especifica o Edital de _________ nº __________ (fls. ____) e a 

Proposta de fls. ______, que passam a integrar o presente Termo.  

Cláusula Quarta – Da Forma de Fornecimento  

A entrega do objeto processar-se-á de forma parcelada, conforme especificação contida no Edital de _______ nº ___ (fls. ___) e na 

Proposta de fls. ___, facultada sua prorrogação nas hipóteses previstas no § 1º, art. 57 da Lei nº 8.666/93, devidamente justificada por 

escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o Contrato.  

Cláusula Quinta – Do Valor  

5.1 - O valor total do Contrato é de ______ (______), devendo a importância de _______ (_______) ser atendida à conta de dotações 

orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº ______, de ______, enquanto a parcela remanescente será 

custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s).  

Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária  

6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:  

I – Unidade Orçamentária:  

II – Programa de Trabalho:  

III – Natureza da Despesa:  

IV – Fonte de Recursos:  

6.2 – O empenho inicial é de ___________ ( _________), conforme Nota de Empenho nº _____, emitida em _______, sob o evento nº 

________, na modalidade ____________.  

Cláusula Sétima – Do Pagamento  

O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, em parcela (s), 

mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até ___(_____) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor do 

Contrato.  

Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência  

O contrato terá vigência de ______ meses, a contar da data de sua assinatura.  

Cláusula Nona – Da garantia  

A garantia ou assistência técnica do bem está especificada em Termo de Garantia, anexo a este Contrato.  

Cláusula Décima – Da responsabilidade do Distrito Federal  

O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra 

o responsável nos casos de dolo e de culpa.  

Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada  

11.1 – A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:  

I – até o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da execução do 

Contrato;  

II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.  

11.2 – Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de serviço.  

11.3 – A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.  

11.4 – A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

Cláusula Décima Segunda – Da Alteração Contratual  

12.1 – Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93, 

vedada a modificação do objeto.  

12.2 – A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem 

como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.  
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Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades  

O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à multa prevista no Edital, 

descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada ao Distrito 

Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.  

Cláusula Décima Quarta – Da Dissolução  

O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência 

mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato.  

Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão  

O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo processo, na forma prevista no Edital, 

observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma 

legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.  

Cláusula Décima Sexta – Dos débitos para com a Fazenda Pública  

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante 

execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.  

Cláusula Décima Sétima – Do Executor  

O Distrito Federal, por meio de ______________, designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas 

Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.  

Cláusula Décima Oitava - Da Publicação e do Registro  

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia 

útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro 

do instrumento pela Polícia Militar do Distrito Federal.  

Cláusula Décima Nona – Do Foro  

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato.  

Brasília - DF, _____ de ___________de 2015. 

Pelo Distrito Federal:  

Pela Contratada:  
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Seção de Elaboração de Projetos Básicos e Pedidos de Compras

Termo de Referência SEI-GDF - CBMDF/DIMAT/SEPEC  

 

 
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 364/2018 - DIMAT

 

AQUISIÇÃO DE MACACÃO E BOTA DE VOO ANTICHAMA 

 

1. OBJETO

1.1. Aquisição de equipamentos de proteção individual (macacão e bota de voo an�chama) para
os bombeiros militares que compõem o efe�vo do Grupamento de Aviação Operacional do CBMDF,
conforme especificações, quan�ta�vos e condições estabelecidos neste Termo de Referência.

 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. Atendendo ao Obje�vo 1, e Obje�vo 6 do Plano Estratégico 2017 - 2024 do CBMDF, que visa
atender as ocorrências nos padrões internacionais e garan�r a infraestrutura apropriada às a�vidades
operacionais e administra�vas, nas quais, o CBMDF por meio do referido obje�vo, visa prover os recursos
necessários que garantam a agilidade e a eficiência no atendimento a ocorrências atendias pelo
GAVOP. Nesta esteira pauta-se a necessidade de aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) .

2.2. O Grupamento de Operações Aéreas – GAVOP, é a Unidade Operacional do CBMDF, que realiza
operações com emprego de helicópteros e aviões, envolvendo buscas, salvamentos, reconhecimento de
área, transporte de enfermos, levantamento estratégico, combate a incêndios florestais e urbanos, dentre
uma série de outras a�vidades ligadas a Defesa Civil, per�nentes ao Corpo de Bombeiros Militar do DF.

2.3. Essas a�vidades oferecem risco de ocorrência de acidentes e/ou incidentes durante a
operação das aeronaves e os principais equipamentos de proteção individual necessários para fazer frente a
estes riscos são o uso do macacão de voo e bota de voo, ambos com propriedade an�chama. Estes
equipamentos também servem de proteção para os profissionais exercerem com segurança as a�vidades
diárias da unidade aérea uma vez que pilotos, tripulantes médicos, enfermeiros e mecânicos de
aeronaves necessitam trabalhar próximos a locais com temperaturas elevadas e com presença de produtos
combus�veis como os motores de aviação que equipam as aeronaves.

2.4. A demanda por 105 (cento e cinco) macacões de voo an�chama e 105 (cento e cinco) botas de
voo an�chama, visa atender a distribuição de um macacão de voo an�chama e uma bota de voo
an�chama para tripulantes operacionais, pilotos e mecânicos lotados no GAVOP,  ou  que concorrem a escala
de Piloto e Enfermeiros.

 

3. JUSTIFICATIVA DO OBJETO SER BEM COMUM

3.1. Por tratar de aquisição de complexidade baixa, que pode ser operacionalizada por técnicas de
amplo conhecimento do mercado, a aquisição almejada pode ser enquadrada como aquisição de bem
comum, a exemplo do que se verifica em outras aquisições similares.

3.2. É possível observar, diante das especificações con�das no Termo de Referência que o objeto
almejado possui padrões de desempenho e qualidade obje�vamente definidos, mediante especificações
usuais adotadas no mercado, de forma a permi�r aos potenciais fornecedores do ramo de a�vidade
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compa�vel com o objeto da licitação condições de ofertarem suas propostas, sendo possível a comparação
obje�va das mesmas tendo como critério de julgamento o menor preço sem comprome�mento da
qualidade desejada.

3.3. Os bens a serem adquiridos classificam-se também, como materiais e equipamentos
operacionais no âmbito do  Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, nos termos dos incisos I, II, III, IV,
V, VII, VIII e XII do Art. 1º da Portaria n.º 22, de 13 de agosto de 2007, publicada no Bole�m Geral n.º 154, de
14 de agosto de 2007.

 

4. JUSTIFICATIVA DA NÃO ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. De acordo com o art. 15, inc. II,  da Lei nº 8.666/1993, as compras sempre que possível
deverão ser processadas através de Sistema de Registro de Preços, entretanto, de acordo com o art. 3º do
Decreto distrital nº 39.103/2018:

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes
hipóteses:
I - quando, pelas caracterís�cas do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações frequentes;

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas
parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em
regime de tarefa;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para
atendimento a mais de um órgão ou en�dade, ou a programas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o
quan�ta�vo a ser demandado pela Administração.

4.2. O presente processo de aquisição não se enquadra nos pré-requisitos acima citados por se
tratar de aquisição com ENTREGA INTEGRAL (TODO QUANTITATIVO DE UMA SÓ VEZ) em QUANTIDADE
PREVIAMENTE DEFINIDA neste Termo de Referência, afastando a aplicação do Sistema de Registro de
Preços na forma do art. 3º, incs. I, II e IV, do Decreto distrital nº 39.103/2018, uma vez que não haverá
necessidade de contratações frequentes ou entregas parceladas não definidas e, ainda, por ser possível
definir previamente o quan�ta�vo a ser demandado por esta Administração. Por outro lado, a presente
aquisição não se enquadra, igualmente no inc. III do art. 3º, do Decreto distrital nº 39.103/2018. Não há que
se falar em atendimento de demandas de outros órgãos da Administração do DF visto que cabe ao CBMDF,
tão somente, definir suas próprias demandas e de suas subunidades, isto é, a Corporação não exerce
as funções de outros órgãos do DF, a exemplo do  Órgão Central de licitações do Distrito Federal. 

 

5. JUSTIFICATIVA DO NÃO TRATAMENTO PREFERENCIAL E SIMPLIFICADO NAS CONTRATAÇÕES
PÚBLICAS DAS ENTIDADES PREFERENCIAIS (COTA RESERVADA ME/EPP)

5.1. Considerando que a aquisição almejada NÃO É DE NATUREZA DIVISÍVEL, HÁ NECESSIDADE DE
PADRONIZAÇÃO DOS BENS e que o estabelecimento de COTA RESERVADA  para en�dades preferenciais
(microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais) CAUSARÁ PREJUÍZO para
o conjunto do objeto deste certame; não será atendido o con�do no art. 48, inciso III, da Lei Complementar
nº 123/2006 c/c o arts. 23, § 1º, e 26 da Lei Distrital nº 4.611/2011 e art. 8º do Decreto Distrital nº
35.592/2014, deixando de ser estabelecida cota especial reservada às en�dades preferenciais
(microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais) para o(s) itens/grupo(s) 1
e 2.

 

6. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ACEITÁVEIS, QUANTIDADES

 

ITEM OBJETO CATMAT/PDM UNIDADE

MEDIDA

QUANTIDADE
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1

 

MACACÃO DE VOO LARANJA

COMPOSIÇÃO DA FIBRA E ACESSÓRIOS:  - Tecido
composto de 93% de fibra Meta Aramida, 5% Para
Aramida e 2% fibra an�está�ca, an�chama,em
construção �po tela 1x1 em Rip-Stop, com fios de
2/72 Nm no urdume e trama. Construção 30 a 34 fios
no urdume e 25 a 29 fios na trama, + ou – 1,
Conforme Norma NBR 12060/91; Com gramatura de
+- 180 gr/m2, + ou – 5%, conforme Norma, NBR
10591/08, Resistência a tração na trama 90 kgf e 90
kgf no urdume , conforme Norma NBR 11912/01. Sua
estabilidade dimensional da trama e urdume são de -
< 2,0, conforme Norma NBR 10320/88; Flamabilidade
da fibra conforme Norma ASTMD 6413, com teste
realizado: em laboratório e em campo de provas, a
resistência a chamas aberta é de 12 segundos com
jatos dirigidos de maçarico a uma temperatura de
1100o C +/- 25°C; Resultados a serem ob�dos
deverão ser no mínimo: Urdume = < 0,5 Seg, Trama =
< 0,5 Seg, para tempo de ex�nção da chama depois
de re�rada do queimador; e Urdume = < 25 mm e
trama = < 25 mm, para comprimento carbonizado
rasgado; Os velcros (ganchos e argolas) deverão ser
de mul�filamento de Poliamida N6.6 e
tratamento an�chama á base de resina Fyrol FR2 com
tração longitudinal de 8,0N/cm2, Deslocamento 1,3
N/cm, tração de 1 Loop (2QM) 1,9 N, o tempo de
queima de 15 s, espaço queimado 200,0 mm,
tração longitudinal após 5000 ciclos 5, N/cm2 e
descolamento após 5000 ciclos 0,65N/cm;  Zíper
confeccionado em fibras sinté�cas com propriedades
permanentes inibidoras de chama, conforme Norma
YFS M0510 M-F-26, tendo como referencia as
Normas FMVSS-302, ASTM-D-635, ISSO-3795, JIS-
D1201 e DIN-4112-B1;  A cor laranja, deverá ser
aplicada pelo método de �ntura em peça e deverá
oferecer proteção contra raios ultravioleta.

MODELO:- Macacão de Voo com configuração
externa idên�ca ao modelo CWU27/P (conforme
especificações da norma MIL-C83141-A USAF de
1969 da Força Aérea dos Estados Unidos da América),
padrão CONFORT confeccionado em tecido de fibra
composta predominantemente de aramida com
propriedades an�-está�cas, resistente ao
rompimento, e inerentemente resistente à chama, na
cor laranja padrão CBMDF;  A adoção de modelos e
configurações de ves�mentas especificadas em
norma militar se fundamenta no princípio de que
estes padrões estão isentos de restrições impostas
por propriedade industrial, patentes ou intenções
par�culares semelhantes;

ESTRUTURA: do Modelo CWU 27/P e facilmente
iden�ficável pela distribuição dos bolsos que
possuem finalidade de portar objetos operacionais,

Macacão de
voo laranja,
tecido
composto de
93% de fibra
Meta Aramida,
5% de Para
Aramida e 2%
fibra
an�está�ca.

unidade 105

Termo de Referência CBMDF (31333832)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 609



12/11/2019 SEI/GDF - 26615913 - Termo de Referência

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=31607760&infra_siste… 4/17

bem como pertences pessoais de seus usuários. Sua
estrutura deverá possuir as seguintes
caracterís�cas: Aberto na frente em toda extensão;
 Fechamento por duplo zíper (com dois puxadores em
sen�dos contrários) tendo o puxador superior do
zíper uma alça do mesmo tecido do macacão, com
aba (vista) ver�cal de proteção interna de 30 mm de
largura em toda extensão da abertura e coberto com
a extensão das bordas laterais da abertura que se
encontram cobrindo o zíper por completo; O
comprimento total do zíper deve ajustar-se ao
tamanho da peça;  Ajuste na cintura através de cinto
com elás�co aplicado nas junções das partes superior
e inferior da peça (cintura) com 40 mm de largura,
sendo recoberto e fixo na parte traseira e autos
ajustáveis na parte frontal lateral do macacão com
velkro da mesma largura da �ra, sendo o macho
costurado na �ra e a fêmea no macacão na mesma
cor da peça; esta �ra deverá ter suas extremidades
com acabamento costurado em cantos retangulares;
 A gola com pontas arredondadas com 60 mm de
altura com entretela interna;  Mangas �po paletó
compridas sem punho tendo uma faixa de 40 mm de
largura por 80 mm de comprimento com triangulação
nas pontas costuradas junto ao fechamento inferior
das mangas para possibilitar o fechamento tendo a
parte interna da faixa reves�da com “Velkro” da
mesma cor do macacão,bem como o contorno frontal
dos punhos e também devendo fechar com as
extremidades voltadas para fora, de modo que as
partes firmes e macia do velkro coincidam para ajuste
dos punhos;  Abaixo de cada manga na região das
axilas deve possuir 04 ori�cios com acabamento
caseado para transpiração sem ilhoses metálicos; As
abas internas que fixam o zíper são fixadas ao
macacão por meio de costuras internas em toda sua
extensão; O gancho é costurado em toda extensão;
 Possuir duas pregas expansoras de
aproximadamente 3,5 cm cada nas laterais da face
costas superior que permitem maior abertura e
mobilidade, do topo até a cintura;  Possui reforços
nos ombros com o mesmo tecido;  Zíper fixo de 250
mm na posição ver�cal iniciando na extremidade das
pernas de baixo para cima, com costuras duplas
paralelas entre si, sobre o tecido do macacão e com
lapela para que o mesmo não fique aparente, a
finalidade deste zíper é de diminuir o perímetro da
extremidade da perna acoplando a mesma ao
calçado operacional (bota) quando em uso; Dois
bolsos frontais superiores, sobrepostos aos dois lados
do peito do macacão em formato pentagonal com
fechamento de zíper na base inclinada interna do
macacão medindo entre 170 e 200 mm de largura,
paredes laterais de 140 a 190 mm, base inclinada de
170 a 180 mm ao centro e 170 a 180 mm às laterais;
 Dois bolsos chapados médios aplicados em ambos
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lados da calça, na altura da coxa, posicionado de 300
a 350 mm abaixo da cintura, ambos dotados de zíper
sendo o da perna direita com medida de 220 a 240
mm x 200 a 220 mm e fecho colocado na parte
superior do bolso horizontalmente e o da esquerda
medindo de 270 a 280 mm x 150 a 170 mm e fecho
disposto ver�calmente na lateral avançada de 20 a 25
mm na parte interna da perna; Um bolso médio em
diagonal chapado na altura da cocha e do lado de
dentro do bolso da perna esquerda medindo de 210
a 240 mm de comprimento e 60 a 80 mm de largura
fechado por um botão de pressão de 9 mm interno e
com um ilhós de 7 mm de diâmetro interno,
costurado no canto esquerdo superior do bolso,
devendo haver um reforço de 250 x 80 a 90 mm; Dois
bolsos laterais inferiores aplicados nas laterais da
calça em ambos os lados com zíper na parte superior
horizontalmente medindo de 190 a 280 mm x 280 a
310 mm e de 80 a 100 mm acima da bainha da calça;
 Sobre o primeiro terço superior da manga esquerda
costurado de forma inclinada centralizado na lateral,
é aplicado um bolso com foles laterais medindo de
120 a 150 mm de comprimento e 80 a 110 mm de
largura com fecho lateral e sobre ele um bolso porta
canetas com 120 mm de comprimento e 60 a 80 mm
de largura com uma aba de proteção medindo de 130
a 150 x 50 a 70 mm com tecido duplo e fechada
através de velkro; Os tamanhos para o modelo
apresentado (CWU 27/P) deverão  obedecer à escala
internacional de tamanhos  números 36 e 54 (a
medida base é o perímetro do tórax em
polegadas  na língua inglesa: “chest”) e cada um
destes tamanhos ainda divididos entre baixo, médio e
alto; Exemplo: 38 baixo ou short, 38 médio ou regular
e 38 alto ou long e assim com todos os números
disponíveis, ou a escala de tamanhos adotada pela
Força Aérea Brasileira que possui 8 tamanhos
diferentes (0,1,2,3,4,5,6,7); O macacão apresenta
velcro com a parte fêmea costurada no tecido, da
seguinte maneira: Acima do bolso superior esquerdo:
retângulo de 10 cm de largura com 05 cm de altura;
acima do bolso superior direito uma circunferência
de 8,5 cm de diâmetro; na parte superior do ombro
esquerdo a 01 cm da costura superior um listel semi-
circular com largura de 02 cm; na parte superior do
ombro direito a 01 cm da costura superior um listel
semi circular com largura de 02 cm e a 02 cm abaixo
do listel um retângulo com 07 cm de largura e 06 cm
de altura, no centro do bolso superior esquerdo uma
circunferência de 08 cm de diâmetro. Deverá ser
afixada na parte superior interna das costas de cada
exemplar dos equipamentos a e�queta personalizada
do Grupamento de Aviação Operacional, conforme a
arte a ser fornecida eletronicamente em tempo hábil
pelo GAVOP, sendo vedada sua reprodução sem a
anuência do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito

Termo de Referência CBMDF (31333832)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 611



12/11/2019 SEI/GDF - 26615913 - Termo de Referência

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=31607760&infra_siste… 6/17

Federal. Dimensões: Comprimento da e�queta: 140
mm, Largura da e�queta: 50 mm. LOCALIZAÇÃO:
Deverá estar costurada junto à peça na parte interna
superior das costas, logo abaixo da costura da gola do
macacão (MEIO DO DECOTE TRASEIRO, ABAIXO DA
ETIQUETA DE NUMERAÇÃO).Cores: E�queta: Deverá
ser confeccionada em tecido an�-chama ou
retardante à chama de cor preta e costurada à peça
com linha também preta. Letras: Deverão ser
apresentadas em cor amarelo-ouro, em caixa altas.
Escudos: O padrão para confecção dos escudos será
disponibilizado eletronicamente pelo GAVOP.
Deverão ser confeccionados brasões �po escudos
removíveis de fixação por meio de vélkros
padronizados do Distrito Federal, do Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal e do
Grupamento de Aviação Operacional para cada um
dos macacões, conforme a arte a ser fornecida
eletronicamente pelo GAVOP em tempo oportuno;
Os brasões iden�ficadores serão fixados por velkros,
sendo a parte fêmea colocada por meio de costura na
peça, e a parte macho já costurada ao iden�ficador
com exceção da e�queta costurada ao macacão. Os
vélkros macho e fêmea dos iden�ficadores deverão
ser da mesma cor do macacão laranja. Deverá ser
entregue para cada macacão uma Tarjeta de
iden�ficação individual, a qual conterá dis�n�vo
conforme a arte a ser fornecida eletronicamente pelo
GAVOP - CBMDF e o nome e �po sanguíneo do
tripulante que o u�lizará. Dimensões: Comprimento
da Tarjeta: 100 mm por 50 mm. MATERIAL.Tecido
preto an�chama ou retardante a chama com os
dis�n�vos e letras em micro bordado. Deverá haver
uma peça de papelão rígido com as mesmas
dimensões da tarjeta, costurado entre o tecido da
tarjeta e o velkro macho de fixação, a fim de conferir
rigidez à mesma para que não fique se dobrando
facilmente. LOCALIZAÇÃO: Será afixada por meio de
velkros de cor igual ao do macacão, a fixação do
velkro fêmea será na altura do peito, no lado superior
esquerdo, de forma que fique centralizado no espaço
entre o bolso e a costura do ombro e centralizado
entre o zíper central e a costura da manga esquerda.
O velkro macho deverá ser fixado na tarjeta. CORES:
Tarjeta em cor preta. Dis�n�vo e Letras em dourado
(letras em caixa alta)

APLICAÇÃO:  O EPI (macacão de voo) também
considerada como roupa de segurança, é para ser
u�lizada por todos os militares do GAVOP, ou que
�ram serviço no Grupamento de  pilotos, médicos,
enfermeiros e tripulantes e mecânicos de aeronaves,
por trabalharem sob o risco de acidente/incidente
aeronáu�co, bem como por trabalharem em
próximos a locais com temperaturas elevadas e com
presença de produtos produtos combus�veis, como
os motores de aviação que equipam as aeronaves,
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sendo necessário o uso deste EPI por todos que
manipulam e operam aeronaves.

FECHAMENTO: O macacão será fechado por um
zíper, com duplo curso, coberto por uma vista
simples, par�ndo do lado esquerdo de 30 mm. Sua
extensão vai, frontalmente, da gola até 60 mm antes
da união das costuras; o carro superior do zíper
deverá possuir uma alça do mesmo material do
tecido do macacão. As costuras de fechamento nas
laterais, ombros, braços internos e pernas externas
deverão ser duplas, com simetrias retas. 

REFORÇO NOS OMBROS:  O reforço é feito com a
mesma fibra que compõe o macacão, com as
medidas e posicionamento.

MEDIDAS: Serão padronizados os seguintes critérios
de acordo com a escala de tamanhos adotada pela
Força Aérea Brasileira que possuis 8 tamanhos
diferentes;

A - Unidade de medidas das dimensões: Milímetro
(mm);

B - Tamanhos: conforme tabela abaixo sendo que as
medidas são referentes ao molde de todos os
tamanhos.

 LINHAS:  Linha de fibra aramida an�chama, na
mesma cor da fibra. É de dois cabos torcidos entre si,
formando um só filamento, com resistência mínima
de 15 kgf/cm²;  Todas as manutenções que poderão
vir a ser feitas posteriormente deverão ser feitas com
a mesma linha.

 PONTOS POR CENTÍMETRO LINEAR:  As costuras
interferem diretamente na vida ú�l do macacão, deve
possuir no mínimo 2,5 pontos por cen�metro linear.

 REFORÇO COSTURA/TRAVETE:  Os reforços de
costura deverão ser feitos em todos os pontos de
maior tração de ruptura;  Os travetes deverão estar
presentes na entrada dos bolsos, no acabamento do
zíper frontal.

 SIMETRIA:  As costuras deverão ser retas e paralelas
quando necessário;  Os acessórios deverão estar
alinhados ver�calmente e horizontalmente,
comprometendo diretamente no acabamento do
macacão. 

AVIAMENTOS: Todos os componentes deste macacão
deverão ser an�-chama ou retardante a chama, não
podendo em situação alguma entrar em ignição.

 SEGURANÇA:  Quando da u�lização deste macacão
com esta fibra especificada, a integridade �sica é
man�da, pois esta fibra não entra em ignição no caso
de acidente com chamas; Em ensaios de laboratórios
a fibra comprovou que necessita de 12 segundos de
exposição a uma temperatura de 1100º C para
enrijecer. Mesmo após estes 12 segundos a fibra não
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adere à pele;  Este fator ameniza a gravidade da
queimadura; A fibra oferece resistência na maioria
dos produtos químicos.

 ETIQUETAS: Deverá constar na e�queta o nome da
empresa; Cadastro Nacional Pessoa Jurídica;
Instruções de lavagem clara e definida; Número do
lote; Data de fabricação; Tamanhos.

 ACESSÓRIOS INTEGRANTES DO MACACÃO DE VÔO:

A – Reforço no ombro: O reforço deverá ser fixado
com costuras duplas e paralelas entre si, sendo que a
costura de fechamento do ombro deverá estar bem
no meio do reforço; O lado menor do reforço é feito
junto com o fechamento das mangas, e o lado maior
deverá ficar 30 mm da base do colarinho.

B – Bolso lateral médio, perna esquerda: Sua base é
fixada na perna esquerda com 470 mm acima do
barramento; É fixado com costuras paralelas entre si,
sobre o tecido da perna.

C – Bolso Superior Direito: Sua base é fixada logo
acima do velkro fêmea que ajusta na cintura; O lado
direito do bolso possui 30 mm de distância do
fechamento lateral do macacão; Sua fixação é feita
com costuras duplas e paralelas entre si, sobre o
tecido do macacão.

D – Iden�ficação: A parte fêmea do velkro deve ser
fixada no tecido na altura do peito, com máquina
reta; É parte integrante desta confecção o velkro
macho nas mesmas proporções; O velkro deve
obedecer à mesma cor do macacão.

E – Bolso Superior Esquerdo: Sua base é fixada logo
acima do velkro fêmea que ajusta na cintura; O lado
esquerdo do bolso possui 30 mm de distância do
fechamento lateral do macacão; Sua fixação é feita
com costuras duplas, paralelas entre si, sobre o
tecido do macacão.

F – Cinto de Ajuste Traseiro: O ajuste na parte
traseira é feito com elás�co de média tenacidade, na
cor branca, com 40 mm de largura; A medida
indicada refere à proteção do elás�co na parte
traseira; Esta proteção é fixada por cima do tecido do
macacão, por meios de costuras duplas paralelas
entre si; A fixação é feita aproximadamente 50 cm
abaixo da base do colarinho.

 G – Bolso na Manga – Lado Esquerdo: Bolso com
lapela e porta caneta, fixo 90 mm abaixo do
fechamento do ombro; A fixação deve ser feita com
costuras duplas, paralelas entre si, fixo sobre o tecido
do macacão.

H – Velkro Fixo Fêmea: Velkro na cor do macacão
fixado com costuras simples; Sua fixação é logo
abaixo dos bolsos superiores direito e esquerdo.
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I – Ajuste de Velkro no Punho: Velkro de 40 mm da
mesma cor do macacão, sendo a fêmea fixa no fole
do punho; O macho é quem faz o ajuste; A lapela do
velkro e o velkro fêmea são fixados com costura
simples; As fixações devem ser feitas 20 mm acima da
barra da manga.

J – Zíper no Barramento: Fixo na ver�cal, com
costuras duplas paralelas entre si, sobre o tecido do
macacão e com lapela para que o mesmo não fique
aparente; A finalidade deste zíper é de aumentar a
boca da barra em 80 mm; As extremidades que fixam
o zíper deverão estar 45 mm do fechamento do
macacão.

K – Bolsos Laterais Inferiores: Fixado sobre o tecido
do macacão, com costuras duplas paralelas entre si; A
base do bolso deve ser fixada 65 mm acima do
barramento.

L – Tira de Ajuste Velkro na Cintura: A �ra de ajuste é
confeccionada com mesmo material do macacão;Na
parte inferior da �ra é fixado macho na cor verde, da
mesma largura.

M – Iden�ficação no Ombro e Lado Esquerdo
Superior: A fixação do velkro, da mesma cor do
macacão, é feita com costura simples; O velkro a ser
fixado é a fêmea, devendo estar 30 mm abaixo do
fechamento dos ombros; A fixação do velkro fêmea
na altura do peito, no lado esquerdo, superior; A
parte superior do velkro deverá estar 170 mm abaixo
do fechamento dos ombros; O lado esquerdo do
velkro deverá estar fixado a uma distância de 45 mm
do zíper frontal; É parte integrante o velkro macho
com as mesmas dimensões.

N – Iden�ficação Bolso Superior Direito: A fixação é
feita com costura simples, sobre o tecido do bolso do
lado direito superior; O velkro deve ser da mesma cor
do macacão; O lado esquerdo do velkro deverá estar
fixado 10 mm da costura dupla do bolso; A base do
velkro fixado deverá estar 50 mm da base do bolso,
lado direito; É parte integrante o velkro macho nas
mesmas dimensões.

O – Bolso Médio em Diagonal Perna
Esquerda: Localizado no macacão conforme modelo
demonstrado acima e medidas de acordo com
ilustração a seguir.

P – Bolso Médio Perna Direita: Localizado no
macacão conforme modelo demonstrado acima e
medidas de acordo com ilustração a seguir.

 ILUSTRAÇÃO DAS FACES ANTERIOR E POSTERIOR DO
CWU 27/P
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ILUSTRAÇÕES DOS ACESSÓRIOS
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2 BOTA DE VOO ANTI CHAMA

CABEDAL: Bota confeccionado em couro
 hidrofugado na cor preta com espessura mínima de
2 mm, com tratamento do couro com óxido de
cromo conforme ABNT NBR 13341:2010, ou norma
compatível; Forrado internamente em tecido térmico
antichamas, com membrana poromérica microporosa
impermeável costurada junto ao cano (sistema de
meia/bootie) com resistência a penetração de água com
tempo mínimo de 60 minutos, sendo sua vasão apos
120; Suas costuras deverão ser seladas e vedadas para
evitar a entrada de água em toda a extensão do calçado
; Lingueta tipo fole sendo a parte superior acolchoada
em espuma PU de no mínimo 6 mm, construída
em  napa vacum hidrofugada, ao final da língua (parte
superior) haverá uma peça em couro ou borracha(não
deverá trazer incomodo quado usado o equipamento)
fixada através de costuras, formando uma bolsa para
acomodação do atacador; deverá está gravada, ou
costurada na bota a marca do calçado, numeração, mês e
ano de sua fabricação; A napa deverá seguir as seguintes
especificações mínimas: Espessura 0,80 mm ±5%, força
de rasgamento mínimo 30 N, pH mínimo
3,2; Borda superior do cano acolchoado com no mínimo
03(três) gomos em espuma de PU de no mínimo 8 mm
revestido externamente em couro hidrofugada para dar
maior conforto, e com forração interna em tecido;
Palmilha de montagem anti-perfuração não
metálica; Palmilha em látex e solado bicomponente
(Borracha/poliéster); com resistência mínima à tração
de 15 MPa; Resistência a chama conforme norma

Bota de voo
antichama
confeccionada em
couro hidrofugado
na cor preta com
espessura mínima
de 2,3 mm, 
forrada
internamente em
tecido térmico
antichamas.

unidade 105
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técnica EN 15090:2006, ou norma compatível; Altura de
no mínimo de 15 e no máximo 17 cm medida da
palmilha de limpeza até o ponto mais alto do cabedal;
Seu peso máximo não deverá ser superior a 1,150 kg o
par, tendo como referência a numeração 39.

FORRO DO CABEDAL E CANO: Deverá  possuir
camada externa (em contato com o pé do usuário) em
tecido antiestético confeccionado com meta-aramida que
retarde a propagação da chama entre a forração e o
couro; Possuir membrana poromérica (material utilizada
para impermeabilizar) costurada junto ao cano, ou
material compatível, com todas as costuras vedadas
através de fita poromérica microporosa e impermeável,
para proteção contra entrada de água em toda a extensão
do calçado; Forração (em contato com os pés), 
com resistência a chama conforme norma técnica EN
15090:2006, ou norma compatível;

PARTE SUPERIOR TRASEIRA: acolchoada com
espuma de no mínimo 8 milímetros e densidade
33,revestido em couro na parte externa formado no
mínimo 03(três) gomos em espuma PU de no mínimo
8 milímetros;  revestido na parte interior em forro
(mesma composição do cabedal e cano);

SOLADO:  Bicomponente constituída em borracha alto
grip,  ou borracha de qualidade superior sendo na cor
preta, e entressola em poliéster; Deverá ser blaqueado
(costurado) de um lado a outro (centralizado) apenas na
região do bico para evitar descolamento; A blaqueação
(costura) deverá ser feita sobre a canaleta desenhada no
solado, tendo no mínimo 15 centímetros de
área costurada, e tendo por base o tamanho
40;  Densidade da sola 1,10 g/cm3 ± 0,05 g/cm3;
Abrasão Máximo 85 mm3; Dureza 65 ± 4 Shore A;
Resistência à flexão incisão inicial 2,02 ± 0,02 mm após
30.000 flexões acréscimo máximo 4,00 mm (fenda
máxima até 6 mm);Resistência ao calor de contato sem
danos de no mínimo 300°C durante 60 segundos;
Resistência ao Óleo combustível com aumento máximo
do Volume em 1%; Na área do enfranque deverá conter
a marca do calçado bem e nome da fabricante do
solado; O solado deverá atender aos requisitos de
resistência ao escorregamento em piso de
cerâmica(plano mínimo 0,45-salto 0,40), e aço(plano
mínimo 0,20– salto  0,15), deverá atender a norma ISO
20345:2008, ou norma compatível; Deverá ter
 resistência mínima a separação o Solado do Cabedal de
no mínimo 500N; Não serão aceitos  solado fabricados
através de sistema de injeção direta ao cabedal.

PALMILHA DE MONTAGEM; Palmilha à prova de
perfuração confeccionada em 100% poliéster e
termoligado com resina poliuretânica, dublada com
adesivo termoplástico; Possuir tratamento com plasma
que melhora a ligação e
compacidade  proporcionando um maior grau de dureza
e resistência mecânica, física e química; Palmilha
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dublada em manta não tecido na região externa do pé do
usuário para maior adesão na montagem.

MEMBRANA: Revestimento
inter poromérica microporosa, termo colante e
impermeável, sendo sua permeabilidade somente
na região interna devido sua construção; Sua parte
externa composta de fibras elásticas, e laminado com
fina membrana de poliuretano(impermeabilizando e
impedindo a entrada de água e umidade) ou material
compatível, mantendo os  pés dos usuários secos e
confortáveis;

CONTRA FORTE INTERNO: Construído
em material termoplástico, conformado termicamente,
com espessura de no mínimo 2,0 mm tipo rígido,
resistente revestido de couro externa e internamente em
não tecido de microfibra absorvente, composto de
poliamida; Devendo atender na gramatura  a
norma ASTM D3776, ou norma
compatível,  e  resistência à abrasão a norma  NBR ISO
20344 S, ou norma compatível;

PALMILHA DE LIMPEZA: Palmilha construída em
látex ou material compatível, com sistema de absorção
de impactos, respirável, antibacteriana, efeito memória,
possuir alta absorção e desabsorção de água, dublada em
tecido altamente respirável, deverá atender NBR ISO
20345 ou norma compatível;

PASSADORES: Possuir no mínimo 8(oito) máximo
10(dez) orifícios (passadores) de cada lado por pé,  duas
peças de sistema tipo retenção feito por peça em couro
(região mediana do cano);

ATACADOR: Construído em  poliéster na cor preta,
com ponteiras em acetato, comprimida ou
plastificada; Comprimento máximo 1,90 mt;

BIQUEIRA: Construída com uma fina lâmina de resina
termoplástica com adesivo termo-reativável;

AVIAMENTOS:  Deverão ser de  1° qualidade;

PESO: seu peso máximo não deverá exceder de 1,150
kg tomando como referencia o nº 39; e

LAUDOS TÉCNICOS : Não será aceita documentação
técnica emitida por organismo certificador e laboratório
de testes cuja acreditação estiver suspensa.

Obs: As normas citadas foram usadas apenas
para exigências mínimas na presente especificação
podendo ser igual ou superior, para atender
as necessidade dos militares.
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7.  QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS

7.1. Deverão ser adquiridos 105 (cento e cinco) macacões e 105 (cento e cinco) pares de
botas para suprir as necessidades de todo efe�vo do GAVOP (Grupamento de  Aviação Operacional), bem
como de todos os pilotos que compõe a escala de serviço operacional e que não estão lotados nesta
Unidade.

PILOTOS MÉDICOS/ENFERMEIROS TRIPULANTES MECANICOS

44 8 42 11

 

TOTAL

 

105

 

8. PLANILHA ESTIMATIVA DE PREÇOS MÁXIMOS ACEITÁVEIS PARA A AQUISIÇÃO 

8.1. Em cumprimento à Portaria nº 514, de 16 de novembro de 2018 da SEPLAG/DF, que trata do
balizamento de preços e a ampla pesquisa de mercado em conformidade com a Lei n° 8.666/1993, o
preço total máximo aceitável es�mado para aquisição é de R$ 305.230,80( trezentos e cinco mil duzentos
reais e 35 centavos), de acordo com a pesquisa ampla de preços de mercado e pra�cados na Administração
Pública realizada para o certame, detalhada na planilha de custos que segue no processo licitatório,
Protocolo SEI-GDF nº _____________________.

 

Item Objeto Qtd. Unidade medida Valor Médio Unitário Valor Médio Total

1 Macacão de Voo 105 Unid. R$ 2.183,34 R$ 229.249,65

2 Bota de Voo 105 Par R$723,33 R$ 75.981,15

TOTAL GERAL R$ 305.230,80

 

 

9. FORMA DE FORNECIMENTO, PRAZO DE ENTREGA E DE CORREÇÃO DE VÍCIOS E
RECEBIMENTO DO OBJETO (MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO)

9.1. A entrega do objeto deverá ser processada de forma INTEGRAL (TODO QUANTITATIVO DE
UMA SÓ VEZ) no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data da assinatura do
contrato ou do recebimento da Nota de Empenho, quando não houver a formalização do instrumento de
contrato, no Centro de Suprimento e Material (CESMA) do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
(CBMDF), localizado no Setor de Áreas Isoladas Sul (SAIS) Quadra 4, lote 5, Setor Policial Sul, Complexo da
Academia de Bombeiro Militar – Brasília-DF, CEP 70.602-900, telefones: (61) 3901-5981/3901-5984. O
horário de entrega será das 13:30 às 18:30 horas de segunda a sexta-feira.

9.2. O objeto será recebido provisoriamente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, para
efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as especificações constantes da proposta
da empresa e neste Termo de Referência. 

9.3. O objeto será recebido defini�vamente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, após a
verificação da qualidade e quan�dade dos produtos e consequente aceitação.

9.4. Após o recebimento defini�vo do objeto será atestada a Nota Fiscal para efeito de pagamento.
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9.5. Se a contratada deixar de entregar o objeto dentro do prazo estabelecido sem jus�fica�va por
escrito, aceita pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas no Decreto n° 26.851/2006, e suas
alterações posteriores, na Lei Federal n° 8.666/1993 e alterações subsequentes, no Edital e neste Termo de
Referência.

9.6. A Contratante poderá a seu exclusivo critério, por conveniência administra�va, dispensar o
recebimento provisório do material, nos termos do ar�go 74, inciso II, da Lei nº 8.666/1993.

9.7. O recebimento provisório ou defini�vo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança pela entrega do objeto, nem é�co-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

9.8.  Todos os objetos deverão ser entregues NOVOS, sem uso, devidamente embalados e
protegidos, acompanhados das respec�vas notas fiscais, do termo de garan�a, manuais de instrução de uso
e conservação, armazenamento e acondicionamento, todos em língua portuguesa.

9.9. O prazo para a contratada realizar correções de eventuais vícios encontrados no(s) objeto(s)
ou realizar subs�tuições do(s) objeto(s) que não atender(em) às especificações estabelecidas neste Termo
de Referência, POR OCASIÃO DA ENTREGA PROVISÓRIA, e entregá-lo(s) com as correções ou subs�tuições
necessárias será de 30 (trinta) dias corridos, a contar da no�ficação por parte do CBMDF à contratada.

 

10. DA GARANTIA

10.1. A empresa contratada deverá fornecer garan�a de no mínimo 12 (doze) meses para o objeto
da licitação, contada a par�r da data do recebimento defini�vo do objeto, de acordo com as normas
vigentes, pelo qual a empresa se obriga, independentemente de ser ou não a fabricante do produto, a
efetuar correções ou subs�tuições necessárias no(s) OBJETO(S) QUE APRESENTAREM DEFEITOS DE
FABRICAÇÃO DURANTE O PRAZO DE GARANTIA, sem ônus para o CBMDF, desde que estes não sejam
provenientes de operação ou manuseio inadequado.

10.2. O prazo para a contratada realizar correções de eventuais vícios encontrados no(s) objeto(s)
ou realizar subs�tuições do(s) objeto(s) QUE APRESENTAREM DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DURANTE O
PRAZO DE GARANTIA, conforme citado no item anterior, e entregá-lo(s) com as correções ou subs�tuições
necessárias será de 30 (trinta) dias corridos, a contar da no�ficação por parte do CBMDF à contratada.

 

11. DO CONTRATO

11.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a par�r da data de sua assinatura, persis�ndo as
obrigações decorrentes da garan�a.

 

12. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

12.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um executor ou comissão
executora do contrato, a quem compe�rá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, 
bem como, exigir e fiscalizar o atendimento às especificações previstas para o objeto da licitação e de tudo
dará ciência à Administração, permi�da a contratação de terceiros para assis�r e subsidiar as decisões
com informações per�nentes a essa atribuição.

12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica
em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da
Lei nº 8.666/1993 e Decreto Distrital 32.598/2010.

12.3. O executor do contrato ou a comissão executora do contrato anotará em registro próprio
todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como, o nome
dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis sobre eventuais ocorrências que possam ensejar aplicação de penalidades ao contratado.
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12.4. O recebimento defini�vo  do objeto ficará a cargo do executor do contrato ou da comissão
executora do contrato.

 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas neste Termo de Referência e no Edital, sob pena de rescisão do contrato e
da execução de garan�a para o ressarcimento ao erário, além das penalidades já previstas em lei.

13.2. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais, causados por técnicos
(empregados) e acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos sociais,
trabalhistas e previdenciárias, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes do fornecimento do objeto,
cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração.

13.3. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela
Administração, em estrita observância das especificações deste Termo de Referência e da proposta,
acompanhado da respec�va nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante,
modelo, �po, procedência e prazo de garan�a.

13.4. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, necessárias ao fornecimento do objeto.

13.5. Fornecer o objeto de forma a cumprir todas as normas legais de produção, transporte e
armazenamento.

13.6. Comunicar à Contratante quaisquer irregularidades ocorridas ou observadas durante a
entrega do objeto.

13.7. A Contratada deverá aplicar critérios de sustentabilidade ambiental conforme determina a Lei
distrital nº 4.770/2012, devendo para tal apresentar declaração própria ou de cer�ficação emi�da por
ins�tuição pública oficial ou ins�tuição credenciada, ou qualquer outro meio de prova que ateste que o
bem fornecido cumpre com as exigências de prá�cas de sustentabilidade ambiental, conforme art. 7º,
Parágrafo único, da Lei Distrital nº 4.770/2012.

 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

14.1. Nomear o Executor ou Comissão Executora do Contrato, conforme art. 67 da Lei 8.666/1993
por meio da Diretoria de Contratações e Aquisições (DICOA), para fiscalizar e acompanhar a execução do
contrato.  

14.2. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada.

14.3. Fornecer e colocar à disposição da Contratada todos os elementos e informações que se
fizerem necessários à entrega do objeto da licitação.

14.4. No�ficar, formal e tempes�vamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no
objeto da contratação.

 

15. DO PAGAMENTO

15.1. O pagamento será feito de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e
Contábil do Distrito Federal, mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada em até 30 (trinta) dias a
contar de sua apresentação, devidamente atestada pelo Executor de Contrato/Executor da Nota de
Empenho, devidamente nomeado pelo CBMDF.

15.2. Para as empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, os pagamentos de valores iguais
ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) serão feitos exclusivamente mediante crédito em conta
corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A - BRB, de acordo o art. 6º do Decreto
distrital nº 32.767/2011.

15.3. Excluem-se do disposto no art. 6º do Decreto distrital nº 32.767/2011:

15.4. Os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública federal;
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15.5. Os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou contratos
que, em virtude de legislação própria, só possam ser movimentados em ins�tuições bancárias indicadas nos
respec�vos documentos; e

15.6. Os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham filiais e/ ou
representações no DF e que venceram processo licitatório no âmbito deste ente federado.

 

16. DAS PENALIDADES

16.1. Às licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas,
garan�da a prévia defesa, pelo descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas, mora ou
inexecução parcial ou total, serão aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto nº 26.851/2006 e
alterações posteriores, que regulamentam a aplicação das sanções administra�vas previstas nas Leis Federais
nº 8.666/1993 e 10.520/2002.

 

 

DARLAM Vidigal Macario - Ten-Cel. QOBM/Comb.
Mat. 1400104

Chefe da SEPEC/DIMAT

 

Documento assinado eletronicamente por DARLAM VIDIGAL MACARIO, Ten-Cel. QOBM/Comb,
matr. 1400104, Chefe da Seção de Elaboração de Projetos Básicos e Pedidos de Compras, em
19/08/2019, às 17:41, 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= 26615913 código CRC= 9AF47C0A.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SAM, Bloco D, Lote E, - Bairro Asa Norte - CEP 70620-040 - DF

 

00053-00035864/2018-19 Doc. SEI/GDF 26615913
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Pregão nº 722019 

 
Item: 1 - CAPACETE NAO PRESSURIZADO - PILOTO 

Tratamento Diferenciado: - 

Aplicabilidade Decreto 7174: Não 

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 

 

Melhores Lances 

CNPJ/CPF 
Razão Social/ 
Nome 

CAPY 

 

Qtde 

Ofertada 

 

Melhor Lance 

(R$) 

 

Data/Hora 

Melhor Lance 

 

Valor Negoc. 

(R$) 

 

Situação 

do Lance 

 
 

Anexo 

29.590.960/0001- REPRESENTACOES 
30 E COMERCIO EM 

GERAL LTDA 

58 580.000,0000 
25/10/2019

 
13:31:46:350 

Marca: CONFORME EDITAL 
Fabricante: CONFORME EDITAL 
Modelo / Versão: CONFORME EDITAL 
Descrição detalhada do objeto ofertado: Capacete não pressurizado - piloto, capacete não pressurizado 
- piloto conforme especificação do Termo de Referência. ... 

Motivo da Recusa/Inabilitação do Lance:Proposta desclassificada com fulcro no item 
6.21 do edital por não atender ao item 5.4 do edital. 

Porte ME/EPP: Sim Declaração ME/EPP/COOP: Sim 

 

Recusado - 

32.518.881/0001- 
BCS

 25/10/2019 

23 

Marca: Capacete 

ELETRONICOS 
LTDA 

58 1.221.999,9900 
14:27:09:857

 

Fabricante: Capacete 
Modelo / Versão: Capacete 
Descrição detalhada do objeto ofertado: Capacete não pressurizado - piloto, capacete não pressurizado 
- piloto conforme especificação do Termo de Referência. ... 

Motivo da Recusa/Inabilitação do Lance:Proposta desclassificada com fulcro no item 
6.21 do edital por não atender ao item 5.4 do edital. 

Porte ME/EPP: Sim Declaração ME/EPP/COOP: Sim 

DELTA INDUSTRIA 

 
Recusado - 

10.843.754/0001- 
COMERCIO

 25/10/2019 

67 

 

Marca: C4/EPH 

IMPORTACAO E 

EXPORTACAO 
LTDA 

58 1.222.000,0000 
14:26:56:810

 

Fabricante: ESRA/FORTPLAS 
Modelo / Versão: C4/EPH-2 night 
Descrição detalhada do objeto ofertado: Capacete não pressurizado - piloto, capacete não pressurizado 

- piloto conforme especificação do Termo de Referência. Equipamento homologado para voo em aeronaves 
de asa fixa e rotativa pelo CTA - Cen ... 

Motivo da Recusa/Inabilitação do Lance:Proposta desclassificada por não atender as 

especificações exigidas em edital, item 7 do Termo de Referência, com fulcro no item 
6.21 do edital. Confirmado de acordo com o Ofício nº 10/CPA/2534, Protocolo COMAER 

nº 67770.002994/2019-77, está disponível agora no sítio do CBMDF. 

Porte ME/EPP: Sim Declaração ME/EPP/COOP: Sim 
 

Motivo Intenção Recurso:Registrar recurso contra a desclassificação da proposta da empresa e contra a 
habilitação da empresa DTE, pois não apresentou os laudos e comprovações exigidas em edital. como 
exemplo, viseiras atenderem a norma MIL-DTL-43511D, sistema de comunicação atender RTCA/DO-214 e 
TSO-C58a ou pelo método STI, controle de volume, materiais antichama, sistema de retençãoconforme a 
norma EN 966. documentação apresentada fora das normas legais e Atestados de Capacidade Técnica 
invalidos. 
Situação Intenção Recurso: Aceita 
Motivo Aceite/Recusa Intenção: Ok 

 

 

 

 

Recusado Consultar 

20.413.494/0001- OTMIZA 58 1.229.446,0800 
25/10/2019

 Recusado Consultar 

43 

Marca: Gautier CP5 
Fabricante: Gautier 

COMERCIAL LTDA 14:26:54:107 

Modelo / Versão: CP5 

Descrição detalhada do objeto ofertado: Capacete de voo O capacete de voo deverá atender ao menos 
uma das seguintes normas: norma MIL-DTL-87174A; norma EN966:2012; ou norma que venha a atualizar 
ou substitui-la. Com a finalidade de aument ... 

Motivo da Recusa/Inabilitação do Lance:Empresa não encaminhou documentação 
técnica, exigível a todas as licitantes nos termos do tópico 3 do TR, não comprovando 

que o produto ofertado para este certame, da marca GAUTIER, modelo CP5, atende ao 
especificado. Proposta desclassificada com fulcro no tópico 6.6 do Edital. 

Consulta Comprasnet EMPRESAS (31337021)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 624



11/11/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO 

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/lista_propostas_encerradas.asp?ipgCod=22525944&prgCod=815339 2/3 

 

 

 

Porte ME/EPP: Sim Declaração ME/EPP/COOP: Sim 

DTE DO BRASIL 
32.511.488/0001- COMERCIO DE 58 1.230.000,0000 

25/10/2019
 1.229.999,6200 

08 EQUIPAMENTOS 

DE DEFESA EIRELI 

Marca: GENTEX 

14:24:22:110  

 
Aceito e 

Fabricante: GENTEX CORPORATION 
Modelo / Versão: HGU-56/P RWH 

Descrição detalhada do objeto ofertado: Capacete marca Gentex, modelo HGU-56/P RW Desenvolvido 
para proteção para pilotos, tripulantes de helicópteros e mecânicos aeronáuticos, proporcionando proteção 
integral do crânio e da face contra ch ... 

 

Porte ME/EPP: Sim Declaração ME/EPP/COOP: Sim 

Habilitado 
Consultar

 

26.420.034/0001- MIX COMERCIO E 58 1.230.000,0000 
25/10/2019

 

29 SERVICOS EIRELI 

Marca: ELICOPTER 

14:26:58:933 

Fabricante: ELICOPTER 
Modelo / Versão: ELICOPTER 
Descrição detalhada do objeto ofertado: Capacete não pressurizado - piloto, capacete não pressurizado 
- piloto conforme especificação do Termo de Referência. ... 

Motivo da Recusa/Inabilitação do Lance:Empresa informou via chat modelo divergente 
da inserida em sua proposta inicial no Portal ComprasGovernamentais, em clara afronta 
ao principio da vinculação à proposta. Proposta desclassificada nos termos do subtópico 
5.7 do edital. 

Porte ME/EPP: Sim Declaração ME/EPP/COOP: Sim 

 

 
Recusado - 

10.762.147/0001- 
MCI SISTEMAS DE

 25/10/2019 

72 

Marca: helmet 
Fabricante: helmet 

SEGURANCA 
EIRELI 

58 1.499.000,0000 
14:21:52:993

 

 
- 

Modelo / Versão: helmet 
Descrição detalhada do objeto ofertado: Capacete não pressurizado - piloto, capacete não pressurizado 
- piloto conforme especificação do Termo de Referência. ... 

 

Porte ME/EPP: Sim Declaração ME/EPP/COOP: Sim 

QUARTZO 

05.316.271/0001- 
ENGENHARIA DE

 25/10/2019 

74 

 

Marca: PARACLETE 

DEFESA, 
INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA 

58 1.500.000,0000 
14:16:26:673

 

Fabricante: PARACLETE AVIATION LIFE SUPPORT 
Modelo / Versão: CAPACETE DE HELICÓPTERO ASPIDA 

Descrição detalhada do objeto ofertado: Capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção 
Individual (EPI) destinado aos pilotos, médicos e enfermeiros do Grupamento de Aviação Operacional do 
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Fed ... 

 

Porte ME/EPP: Sim Declaração ME/EPP/COOP: Não 
 

Motivo Intenção Recurso:Contra documento referente ao atestado de capacidade técnica. 
Situação Intenção Recurso: Aceita 
Motivo Aceite/Recusa Intenção: Ok 

EMPLACOM 

18.182.862/0001- NEGOCIOS 58 1.548.600,0000 
25/10/2019

 

48 COMERCIO E 
SERVICOS EIRELI 

Marca: ELICOPTER 

13:31:46:350 

 
- 

Fabricante: ELICOPTER 
Modelo / Versão: ELICOPTER 
Descrição detalhada do objeto ofertado: Capacete não pressurizado - piloto, capacete não pressurizado 
- piloto conforme especificação do Termo de Referência. ... 

 

Porte ME/EPP: Sim Declaração ME/EPP/COOP: Sim 

GRATTANO 
26.408.191/0001- 

DISTRIBUIDORA
 25/10/2019 

19 

 

Marca: ESRA 
Fabricante: ESRA 

DE ARTIGOS 

INDUSTRIAIS 
LTDA 

58 1.740.000,0000 
13:31:46:350

 

 
- 

Modelo / Versão: ESRA 
Descrição detalhada do objeto ofertado: Capacete não pressurizado - piloto, capacete não pressurizado 
- piloto conforme especificação do Termo de Referência. ... 

 

Porte ME/EPP: Sim Declaração ME/EPP/COOP: Sim 

81.571.010/0001- ULTRAMAR 
89 IMPORTACAO 

58 1.885.000,0000 25/10/2019 - 
13:31:46:350 

- 

Consulta Comprasnet EMPRESAS (31337021)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 625



11/11/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO 

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/lista_propostas_encerradas.asp?ipgCod=22525944&prgCod=815339 3/3 

 

 

LTDA 

Marca: GENTEX 
Fabricante: GENTEX 
Modelo / Versão: HGU-26/P 
Descrição detalhada do objeto ofertado: CONFORME EDITAL. ... 

 

Porte ME/EPP: Sim Declaração ME/EPP/COOP: Sim 
 

Motivo Intenção Recurso:Manifestamos intenção de recurso uma vez que a licitante vencedora nao 
apresentou atestado de capacidade técnica, contrariando o disposto no 7.2.1 do Edital, item III. 
Situação Intenção Recurso: Aceita 
Motivo Aceite/Recusa Intenção: Ok 

TECNOAGRO 
05.295.219/0001- PROJETOS E 58 2.030.000,0000 

25/10/2019
 

89 REPRESENTACOES 
LTDA 

Marca: Evolution 

13:31:46:350 

 
- 

Fabricante: Evolution 
Modelo / Versão: EVO 252 
Descrição detalhada do objeto ofertado: Capacete não pressurizado - piloto, capacete não pressurizado 
- piloto conforme especificação do Termo de Referência. ... 

 

Porte ME/EPP: Sim Declaração ME/EPP/COOP: Sim 

23.291.920/0001- 
SOLUX

 25/10/2019 

01 

Marca: ESRA 
Fabricante: ESRA 

DISTRIBUIDORA 
EIRELI 

58 5.800.000,0000 
13:31:46:350

 

 
- 

Modelo / Versão: ESRA 
Descrição detalhada do objeto ofertado: Capacete não pressurizado - piloto, capacete não pressurizado 
- piloto conforme especificação do Termo de Referência. ... 

 

Porte ME/EPP: Sim Declaração ME/EPP/COOP: Sim 
 

ME/EPP: Microempresa/Empresa de Pequeno Porte 
 

 
Fechar 
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MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOCÍSTICO

(DCA/1946)
DEPARTAMENTO MARECHAL FALCONIERI

Aprova a Revisão 2 da Instrução de Aviação
do Exército (InAvEx Nr 1005 - Avaliação e
Qualificação de Empresas e Organizações
Civis e Militares)

PORTARIA N[ 004 - COLOG, DE30 DE DEZEMBRO DE 2011.

o COMANDANTE LOGÍSTICO no uso da atribuição que lhe confere o inciso IX do
art. 14 do Regulamento do Comando Logístico ( R- ]28 ), aprovado pela Portaria do Comandante do
Exército nº 991, de 11 de dezembro de 2009, e art. 1] 7 da Portaria nº 041, de 18 de fevereiro de 2002 -
Instruções Gerais para a Correspondência, as Publicações e os Atos Administrativos no Âmbito do
Exército ( IG 10-42 ), resolve:

Art. 1º Aprovar a Revisão 2 da Instrução de Aviação do Exército Nr 1005- Avaliação
e Qualificação de Empresas e Organizações Civis e Militares.

Art. 2º Determinar que a presente Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
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INSTRUÇÃO 

DE 

AVIAÇÃO 

DO 

EXÉRCITO 

AVALIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE EMPRESAS E 

ORGANIZAÇÕES CIVIS E MILITARES 

InAvEx 

 

1.005 

Rev 2 

NOV 2011 

 

1. FINALIDADE 

Estabelecer requisitos e regular o processo de verificação de conformidade de empresas e 

organizações civis e militares, nacionais ou internacionais, para prestação de serviços de 

manutenção, compreendendo a conservação, a reparação e a revisão; testes; análises químicas e 

ensaios destrutivos e não-destrutivos; ensaios em voo; modificação de material de aviação; 

desenvolvimento de projetos; e outros serviços de engenharia realizados no material de gestão da 

DMAvEx. 

 

2. OBJETIVO 

Avaliar e qualificar empresas e organizações civis e militares em conformidade com 

procedimentos padronizados, com regras pré-estabelecidas e de forma transparente para a prestação 

de serviços de manutenção, testes, análises, ensaios, desenvolvimento de projetos e outros serviços 

de engenharia realizados no material de gestão da DMAvEx, estabelecendo-se  critérios 

padronizados para a qualificação dos prestadores de serviços e, quando requerido, fornecedores de 

materiais para a AvEx. 

 

3. SIGLAS E ABREVIATURAS 

a. ABNT  - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

b. ANAC  - Agencia Nacional de Aviação Civil. 

c. AvEx  - Aviação do Exército. 

d. CAvEx  - Comando de Aviação do Exército. 

e. CHE  - Certificado de Homologação de Empresa. 

f. CIPA  - Comissão de Investigação e Prevenção de Acidentes. 

g. DMAvEx  - Diretoria de Material de Aviação do Exército. 

h. FOD  - Foreign Object Damage (Dano por Objeto Estranho). 

i. IAC  - Instrução de Aviação Civil. 

j. InAvEx  - Instrução de Aviação do Exército. 

k. ISO  - International Organization for Standardization (Organização Interna-

cional de Padronização). 

l. MGQ  - Manual de Garantia da Qualidade. 

m. MPI  - Manual de Procedimentos de Inspeção. 

n. MPN  - Manufacturer Part Number (Número de Identificação de Produto do 

Fabricante). 

o. NBR  - Norma Brasileira. 

p. NARMAvEx  - Normas Administrativas Relativas ao Material de Aviação do Exército. 

q. OMAvEx  - Organização Militar de Aviação do Exército. 

r. PIV  - Plano Interno de Viagens. 

s. RBC  - Rede Brasileira de Calibração. 

t. RBHA  - Regulamentos Brasileiros de Homologação Aeronáutica. 

u. RPQS  - Responsável pela Qualidade dos Serviços. 

v. SAR  - Salvamento Aéreo e Resgate. 

w. SISAvEx  - Sistema Integrado de Sistemas da Aviação do Exército. 

x. SN  - Serial Number (Número de Série do Componente). 

 

4. REFERÊNCIAS 

a. Normas Administrativas Relativas ao Material de Aviação do Exército (NARMAvEx). 

b. Norma ABNT NBR ISO 9000 – Sistema de Gestão da Qualidade – Fundamentos e 

vocabulário. 
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c. Norma ABNT NBR ISO 9001 – Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos. 

d. Norma ABNT NBR 15100 – Sistema de Qualidade Aeroespacial – Modelo para Garantia da 

Qualidade em projeto, desenvolvimento, instalação e serviços associados. 

e. RBHA 43 – Manutenção, Manutenção Preventiva, Recondicionamento, Modificações e 

Reparos. 

f. RBHA 145 – Requisitos Brasileiros de Homologação Aeronáutica – Empresas de Manutenção 

de Aeronaves.  

g. IAC 145-1000 – Homologação de Empresas de Manutenção Domésticas. 

 

5. EXECUÇÃO 

a. Terminologia 

1) Material de Aviação 

a) Denominação genérica que compreende as aeronaves e seus componentes, bem como 

todo material e equipamento neles diretamente utilizados ou destinados ao apoio e segurança do 

material e do homem, no solo ou em voo. 

b) Enquadra-se nesta definição o material da gestão da DMAvEx a seguir: 

(1) aeronaves, compreendendo aviões, helicópteros e outros veículos aéreos; 

(2) equipamentos, vestuário e acessórios específicos para aeronavegantes; 

(3) equipamentos de radiocomunicação, radionavegação e guerra eletrônica incorpora-

dos em aeronaves ou de uso em campanha; 

(4) equipamentos de apoio de solo; 

(5) equipamentos de segurança de voo; 

(6) equipamentos de salvamento aéreo e resgate; 

(7) equipamentos de evacuação aeromédica; 

(8) equipamentos e sistemas informatizados para formação, treinamento e adestramento 

de aeronavegantes; 

(9) combustível, fluidos hidráulicos, óleos e graxas para aviação; 

(10) documentação técnica; 

(11) componentes, acessórios e peças de reposição de material de aviação; 

(12) ferramental, bancos de testes e equipamentos para manutenção de material de 

aviação; 

(13) sistemas de armas aéreas e de autodefesa, quando embarcadas em aeronaves; 

(14) sistemas de busca e aquisição de alvos incorporados em aeronaves; 

(15) sistema de visão noturna incorporado em aeronaves ou equipamentos de visão 

noturna utilizados por aeronavegantes; 

(16) sistema de imagem térmica, incorporado em aeronaves; 

(17) sistemas informatizados de gerenciamento do material de aviação, quando 

homologados pela DMAvEx; 

(18) sistemas informatizados embarcados; 

(19) veículos aéreos não tripulados com emprego gerenciado pela AvEx; 

(20) quaisquer equipamentos com requisitos específicos e empregos especializado na 

área de aviação; e 

(21) equipamentos e acessórios que façam parte de um sistema embarcado na aeronave, 

vindo a se constituir em uma de suas partes integrantes ou que possam implicar em procedimentos 

que afetem diretamente a segurança de voo, 

c) Para fim da avaliação e certificação de que tratam esta norma, o material de aviação será 

reunido nos grupos a seguir: 

(1) Grupo 1 - aeronaves, bem como materiais (componentes, acessórios e peças de 

reposição) e equipamentos nelas montados ou de uso nelas embarcados, compondo sistema com as 

aeronaves; 

(2) Grupo 2 - sistemas de armas aéreas, incluindo suas munições, e de autodefesa 

embarcados, compondo sistema com as aeronaves; 

Consulta MINISTERIO DO EXERCITO (31341225)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 709



InAvEx Nr 1.005 Rev 2/NOV 2011 3/51 

 
(3) Grupo 3 - equipamentos, vestuário e acessórios específicos para uso individual pelos 

aeronavegantes, compondo sistema com as aeronaves; 

(4) Grupo 4 - equipamentos, vestuário e acessórios específicos para uso individual pelos 

aeronavegantes ou de operação e segurança de aeródromo, não compondo sistema com as 

aeronaves; 

(5) Grupo 5 - ferramental, bancos de testes e equipamentos para manutenção de material 

de aviação; 

(6) Grupo 6 - outros equipamentos com requisitos específicos e emprego especializado 

na área de aviação, inclusive operação e segurança de aeródromo; e 

(7) Grupo 7 - equipamentos de apoio de solo, compreendendo tratores e rebocadores de 

aeronaves, garfos e braços de tração, compressores, empilhadeiras, lavadoras, transportadores e 

paletas de todos os tipos. 

2) Manutenção 

Quaisquer das atividades que visem à conservação (manter o material em condição de 

utilizável por inspeção, limpeza e acondicionamento), à reparação (devolver ao material sem 

condições de uso a condição de utilizável pelo emprego de mão-de-obra e/ou substituição de 

conjuntos, subconjuntos ou componentes) ou à revisão (devolver ao material o potencial de 

utilização que tinha quando novo pelo emprego de mão-de-obra e/ou substituição de conjuntos, 

subconjuntos ou componentes) do material de aviação, compreendendo procedimentos e rotinas que 

visam a manter a sua disponibilidade ideal. 

3) Atestado de Conformidade de Empresa 

É o documento emitido pela DMAvEx ao término do processo de avaliação e qualificação, 

no qual se reconhece formalmente que a empresa ou organização está apta a fornecer bens e/ou  

executar serviços para a AvEx. 

4) Requisito 

Necessidade ou expectativa a ser atendida que é expressa, geralmente, de forma implícita 

ou obrigatória. 

5) Conformidade 

Constatação, por meio do competente exame ou ensaio, de que o material e/ou serviço 

atende a um requisito. 

6) Não-conformidade 

a) Consiste no não atendimento de um requisito especificado para determinado processo, 

podendo se constituir em uma não-conformidade maior ou em uma não-conformidade menor. 

(1) Não-conformidade maior é a ausência ou falha em implementar e manter um ou 

mais requisitos que, com base na evidência disponível, levantaria dúvida significativa quanto à 

credibilidade da conformidade e/ou que possa afetar a segurança de voo, inclusive em casos 

pontuais. 

(2) Não-conformidade menor é um lapso observado na conformidade a um requisito, 

bem como qualquer não-conformidade, sistêmica ou pontual, que não seja considerada maior. 

b) Toda e qualquer intervenção em qualquer item do material da AvEx, no que se refere ao 

processo, peças de reposição originais, matérias-primas ou itens de consumo aplicados, somente 

poderá ser realizada em estrita conformidade com as especificações e recomendações do fabricante, 

salvo casos excepcionais que deverão ser submetidos à apreciação e aprovação da DMAvEx. 

7) Defeito 

Consiste no não atendimento de um requisito de determinado material de uso pretendido 

ou especificado dentro de uma expectativa razoável, quanto à segurança, operação, manutenção e 

desempenho. 

8) Auditoria 

Trabalho realizado por um indivíduo ou equipe composta por militares da AvEx, 

preferencialmente especialistas na atividade de auditoria de sistemas da qualidade e/ou em áreas 

afins, com o objetivo de realizar verificação da capacitação e do nível de qualidade de uma 

empresa, normalmente prestadora de serviço e fornecedora de produtos quando formalmente 
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exigido. Deverá contar, sempre que possível, com a participação de um oficial engenheiro militar 

aeronáutico. 

9) Gestão da Qualidade 

Atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização, no que diz respeito à 

qualidade, reguladas em documento, geralmente, incluindo o estabelecimento da política, os 

objetivos, o planejamento, o controle, as medidas de garantia e melhoria da qualidade. 

10) Sistema de Gestão da Qualidade 

 Sistema de gestão para dirigir e controlar uma organização, no que diz respeito à 

qualidade. 

11) Garantia da Qualidade 

 Parte da gestão da qualidade voltada para garantir a confiança de que os requisitos da 

qualidade serão atingidos. 

b. Aplicabilidade e efeitos 

1) Os dispositivos desta InAvEx aplicam-se às seguintes organizações: 

a) Diretoria de Material de Aviação do Exército; 

b) Organizações Militares de Aviação do Exército (OMAvEx), responsáveis por executar 

visitas de auditorias e/ou por montar e conduzir processos de licitação para prestação de serviços 

especializados de aviação e fornecimento de produtos; 

c) empresas e organizações civis e militares interessadas em prestar serviços ou fornecer 

produtos para a AvEx; e 

d) empresas subcontratadas, desde que permitida contratualmente a subcontratação de 

prestação de serviços especializados de aviação e fornecimento de produtos para a AvEx. 

2) Os dispositivos desta InAvEx aplicar-se-ão, também, aos fornecedores de produtos de 

interesse da AvEx, quando formalmente exigido. 

c. Considerações iniciais 

1) Tendo em vista as exigências de segurança relacionadas à atividade aérea, as 

especificidades operacionais e de emprego da AvEx e os rígidos critérios técnicos adotados para 

aceitação de serviços voltados para aeronaves, a DMAvEx exige a qualificação técnica para 

empresas, organizações civis ou militares e instituições públicas ou privadas para a prestação de 

serviços que sejam de interesse da AvEx. 

2) A qualificação técnica comprovada pela emissão de Atestado de Conformidade pela 

DMAvEx é pré-requisito para a participação em processos licitatórios de serviços tratados no 

número anterior. 

3) As condições a serem atendidas pelas empresas interessadas na qualificação técnica para 

participarem de licitações da AvEx são as estabelecidas nesta InAvEx. 

4) As empresas julgadas aptas após visita de auditoria receberão o Atestado de Conformidade 

de Empresa emitido pela DMAvEx, documento com prazo de validade variável em função da 

pontuação recebida pela empresa, o qual, até seu vencimento, a habilitará a participar dos certames 

licitatórios para aquisição de serviços e, quando requerido, fornecimento de produtos para a AvEx. 

d. Documentação para avaliação e qualificação 

1) Para ser submetida a avaliação e qualificação a empresa deverá apresentar a seguinte 

documentação: 

a) registro junto às entidades profissionais ou agências reguladoras pertinentes, bem como 

a situação dos profissionais com as habilitações em dia junto aos respectivos conselhos regionais 

nas áreas afetas às necessidades da AvEx; 

b) documento válido que ateste ser a empresa em questão qualificada pelo fabricante do 

produto para a execução de manutenção em determinado nível, normalmente emitido pela empresa 

do fabricante de material aeronáutico, que poderá ser dispensado nas situações em que a Equipe de 

Auditoria da DMAvEx, em avaliação homologada pelo Diretor de Material de Aviação do Exército, 

julgar por critérios técnicos e/ou de segurança, que a empresa possui corpo de engenharia capaz de 

suprir a avaliação de exigências relacionadas à condição de aeronavegabilidade do componente ou 
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que ele não é afetado por tal condição ou por requisitos de segurança ligados à operação da 

aeronave; 

c) certificado de homologação da ANAC para a prestação de serviços de manutenção; 

d) programa de procedimentos quando do recebimento (danos, identidade, integridade, 

quantidade, etc), inspeção, armazenamento, manutenção, perda, dano ou condição insatisfatória dos 

itens disponibilizados pela AvEx; e 

e) manual de procedimentos de inspeção e/ou outro manual equivalente, que deverá conter: 

(1) organograma funcional, a linha de autoridade e responsabilidades de cada setor de 

atividade; 

(2) relação dos técnicos especializados, habilitados para a execução dos serviços que 

exijam especialização, em número suficiente, contratados, para a direção, supervisão, inspeção e 

execução dos serviços para os quais a Verificação de Conformidade é requerida; 

(3) programa de cursos de treinamento e aperfeiçoamento para o seu corpo técnico, bem 

como as entidades que o mantém qualificado; 

(4) pessoal envolvido no controle de qualidade, discriminando os respectivos níveis 

hierárquicos e de responsabilidade no âmbito da empresa; 

(5) sistema de gestão da qualidade que inclua itens como projeto, desenvolvimento, 

compra, recebimento, processos, desmontagem, inspeção, testes, preservação, qualidade da mão-de-

obra, montagem, embalagem, expedição, armazenagem e instalação; 

(6) procedimentos adotados no acompanhamento do estado da inspeção dos materiais 

ou do trabalho, contendo os meios de identificação adequados (carimbos, etiquetas, fichas de 

acompanhamento, papeletas indicativas ou outros meios de controle, etc); 

(7) planejamento da execução dos serviços, apresentando fluxo de suprimento de peças, 

programação, inspeções e testes necessários; 

(8) programa de controle de calibração e manutenção dos equipamentos de inspeção, 

medidas e ensaios, incluindo software de verificação da conformidade dos serviços; 

(9) rastreamento metrológico junto à RBC, mesmo quando os serviços de calibração 

sejam terceirizados, devendo a empresa terceirizada pertencer à RBC ou, pelo menos, ter seu 

sistema de controle metrológico interligado à RBC; 

(10) sistema de registro e controle de frequência de aferições e calibrações de seus 

equipamentos, que deverá prever a imediata remoção ou interdição dos equipamentos que não 

atendam às normas de calibração e aferição; e 

(11) sistema de atualização, distribuição e fiscalização de toda a documentação técnica 

necessária à execução dos serviços que se propõe realizar, assegurando que toda a documentação 

técnica seja do conhecimento dos setores interessados. 

2) Essa documentação servirá de subsídio para avaliação e qualificação conforme os critérios 

estabelecidos no subitem f. 

e. Procedimentos para a realização da auditoria 

1) Manifestação pela empresa de interesse em prestar serviço para a AvEx, em resposta a 

edital público de convocação a ser divulgado anualmente no Diário Oficial da União no primeiro 

bimestre do ano em curso, indicando os serviços necessários à AvEx ou comunicação direta da 

DMAvEx sobre necessidade de contratação. 

2) Após o recebimento da documentação listada na letra anterior, o Diretor de Material de 

Aviação do Exército definirá a realização da auditoria, designando os responsáveis em Boletim 

Interno (BI), e determinará a realização de avaliação e qualificação. 

a) os responsáveis pela auditoria terão 8 (oito) dias úteis para analisar a documentação 

apresentada e, se for o caso, poderão solicitar a prorrogação de prazo; e 

b) os responsáveis pela auditoria irão propor ao Diretor de Material de Aviação do Exército 

a data para realizar a avaliação in loco e, posteriormente, informarão à empresa interessada. 

3) Por ocasião da realização da auditoria, in loco, a empresa ou organização deverá: 

a) permitir o livre acesso às instalações/infra-estrutura e à documentação necessárias à 

execução do trabalho contratado; 
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b) prestar a assistência necessária para a execução da auditoria; 

c) comprovar a capacitação técnica para prestação de serviços de reparo, manutenção e 

modificação de material de aviação e, quando for o caso, comprovar a capacitação técnica para 

projetos e ensaios; 

d) comprovar os processos e requisitos definidos no Manual de Procedimentos de Inspeção 

e/ou manual equivalente; 

e) comprovar os níveis de precisão metrológica e a validade da calibração dos 

equipamentos; 

f) apresentar documento do laboratório que realizou a calibração com a assinatura ou 

rubrica do responsável; 

g) comprovar a conformidade do material adquirido e sua procedência, incluindo seus 

contratos (cláusulas de exigências de conformidade); 

h) apresentar a autorização dos fabricantes dos componentes para executar os serviços a 

que se propõe, nos casos exigidos pelo Diretor de Material de Aviação do Exército e julgados 

necessários por critérios técnicos e/ou de segurança; 

i) apresentar a relação de serviços de reparo, manutenção, modificação de material, 

projetos e ensaios; 

j) comprovar o controle de processos durante a execução dos serviços, atestando que 

realizou inspeções e ensaios pertinentes, de forma a assegurar a conformidade dos serviços e/ou 

produtos; e 

k) Apresentar, em caso de subcontratação de parcelas do trabalho a ser executado, a 

documentação que comprove a capacitação técnica da empresa ou organização subcontratada. 

f. Critérios para avaliação e qualificação 

1) A auditoria processar-se-á com base nos requisitos do Questionário de Avaliação e 

Qualificação de Empresa (Anexo “E”) e os seguintes critérios: 

a) o grau de avaliação é a porcentagem dos pontos realizados sobre os aplicáveis; 

b) as lacunas à direita das folhas do questionário devem ser preenchidas com Sim (S) ou 

Não (N), no caso do atendimento ou não dos aspectos referentes a cada questão, conforme legenda 

no rodapé das folhas; 

c) quando um requisito ou um dos aspectos a ele referente não se aplicar, preencher com 

"N/A" (Não se aplica) na lacuna correspondente no Questionário de Avaliação e Qualificação; 

d) cada lacuna preenchida com um “S” valerá 1 (um) ponto, multiplicado pelo peso 

correspondente expresso no cabeçalho da coluna, ou seja, a primeira coluna vale 4 (quatro) pontos, 

a segunda vale 3 (três) pontos, a terceira vale 2 (dois) pontos e a última vale 1 (um) ponto; e 

e) com base no grau de avaliação, a empresa ou organização receberá a menção de nível de 

qualidade conforme indicado: 

(1) 90%    E   100% (EXCELENTE). 

(2) 80%  MB <  90% (MUITO BOM). 

(3) 70%    B   <  80% (BOM). 

(4) 60% R<  70% (REGULAR). 

(5) I < 60% (INSUFICIENTE). 

2) Poderão ser qualificadas para a prestação de serviços de manutenção em produtos do 

Grupo 1, do Grupo 2 e do Grupo 3 em determinado nível, as empresas que atenderem aos seguintes 

requisitos técnicos: 

a) comprovarem a existência de pessoal técnico qualificado para o serviço; 

b) possuírem a documentação técnica para a execução da manutenção; 

c) comprovarem a capacidade de adquirir os suprimentos preconizados pelo fabricante ou 

possuírem instrumentos para a rastreabilidade desses produtos; 

d) possuírem as instalações indicadas pelo fabricante para a execução dos serviços; 

e) possuírem o ferramental preconizado pelo fabricante para a execução da manutenção; e 

f) serem qualificadas pelos fabricantes para a execução de serviço em determinado nível de 

manutenção dos produtos em que pretendem ser qualificadas pela DMAvEx. 
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3) Poderão ser qualificadas para a prestação de serviços de manutenção em produtos, no caso 

de não existir empresa nas condições citadas no número 2) anterior para produtos do Grupo 1, do 

Grupo 2 e do Grupo 3 e para a prestação de serviços de manutenção em produtos do Grupo 4, do 

Grupo 5, do Grupo 6 e do Grupo 7 em determinado nível, as empresas que, segundo avaliação da 

Equipe de Auditoria, a partir de análises de aspectos de engenharia e segurança, tiverem a 

capacidade de prestar serviços, conforme os seguintes requisitos técnicos: 

a) experiência na prestação de serviços de manutenção em produtos semelhantes; 

b) procedimentos estabelecidos para a prestação de serviços de manutenção; 

c) verificação de possibilidade de obtenção de documentação técnica original, sendo que a 

prestação só será autorizada após a efetiva obtenção; 

d) existência de ferramental indicado pelo fabricante ou fabricado de acordo com o projeto 

do fabricante, desde que tenham requisitos de segurança e de funcionalidade atestados por 

engenheiro da empresa; 

e) condição para obtenção de suprimento original, sendo que a prestação só será autorizada 

após a efetiva obtenção; 

f) condição para treinamento do pessoal compatível com a especialização necessária para a 

prestação de serviços de manutenção do produto, sendo que a prestação só será autorizada após o 

efetivo treinamento; 

g) experiência do pessoal em prestação de serviços de manutenção em produto semelhante; 

e 

h) certificado de homologação segundo os padrões da ANAC para a prestação de serviços 

de manutenção em produto de mesma natureza daquele a ser incluído na lista de capacitação, que 

poderá ser dispensada, a critério da Equipe de Auditoria, para produtos do Grupo 7 que não 

possuam requisitos específicos e emprego especializado na área de aviação. 

4) A DMAvEx poderá, em sendo do seu interesse, fornecer cópia da documentação técnica do 

seu acervo, referida na letra b) do número 2 anterior, especificado o favorecido e com controle da 

validade, desde que a empresa preencha os demais requisitos do número 2) anterior. 

5) A DMAvEx poderá, no caso da letra e) do número 2) anterior, aceitar ferramentas 

fabricadas pela empresa, que substituam as preconizadas pelo fabricante ou auxiliem na execução 

dos serviços, desde que tenham requisitos de segurança e de funcionalidade atestados por 

engenheiro da empresa. 

6) Os demais itens de auditoria não referidos nos números 2) e 3) anteriores serão parâmetros 

para o prazo de validade da certificação e para a pontuação que apontará o nível de qualidade da 

empresa. 

7) Para que a empresa ou organização seja qualificada, é necessário: 

a) preencher todos os requisitos técnicos de qualificação estipulados nos números 2) ou 3) 

anteriores; 

b) obtenção de, no mínimo, menção de nível de qualidade “R” como resultado do processo 

de avaliação e qualificação; e 

c) inexistência de não-conformidade que afete diretamente um processo ou produto por 

ocasião da avaliação e qualificação. 

8) Será REPROVADA a empresa que obtiver a menção “I” no Questionário de Avaliação do 

Anexo “E” ou não preencher todos os requisitos de qualificação estipulados no número 2) ou 3) 

anteriores. 

g. Não-conformidades 

1) A Equipe de Auditoria fará a apresentação para o representante da qualidade da empresa ao 

final da auditoria apresentando as não-conformidades encontradas. Cada não-conformidade será 

classificada como não-conformidade maior ou não-conformidade menor. As não-conformidades 

encontradas serão comunicadas por ofício para a empresa, em até 15 (quinze) dias após o término 

da auditoria.  

2) Existindo não-conformidade, de qualquer tipo, a empresa deverá elaborar um plano de ações 

corretivas, que apresente o estudo de cada não-conformidade, bem como a ação corretiva e o prazo 
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para a sua solução. O prazo para o envio do plano de ações corretivas não poderá ser maior que 30 

(trinta) dias após o recebimento da comunicação via ofício das não-conformidades. O plano de 

ações corretivas será analisado pela Equipe de Auditoria em até 10 (dez) dias, a qual poderá aceitá-

lo ou não, citando os motivos da rejeição. 

3) Caso o plano de ações corretivas não seja aceito, a empresa deverá fazer as correções 

necessárias e enviar novo plano de ações corretivas, sendo que o prazo para solução das não-

conformidades não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, a contar da data do recebimento da 

comunicação via ofício das não-conformidades. 

4) Será considerada não-conformidade maior o não atendimento de qualquer um dos requisitos 

técnicos de qualificação estipulados no número 2) ou 3) do subitem f. do item 4., o que impede a 

empresa de receber o Atestado de Conformidade, até que o plano de ações corretivas seja enviado 

pela empresa, aprovado pela Equipe de Auditoria e seja realizada uma visita de verificação das 

ações corretivas implementadas. 

5) Caso, durante a visita de verificação de ações corretivas, seja evidenciado que a não-

conformidade maior permanece presente, a empresa não receberá o Atestado e deverá aguardar um 

período mínimo de 3 (três) meses, por cada não-conformidade maior não sanada, para iniciar novo 

processo de Atestado de Conformidade, sendo que o período máximo não deverá exceder 12 (doze) 

meses. 

6) A empresa que apresente não-conformidade maior, mesmo que aprovada após a verificação 

de ações corretivas, obterá 60% (sessenta por cento) como nota máxima e como consequência o 

prazo de validade de 6 (seis) meses de seu Atestado. 

h. Processo para avaliação e qualificação  

1) A empresa que preencher todos os requisitos técnicos de qualificação estipulados no 

número 2) ou 3) do subitem f. do item 4., obtiver no mínimo a menção “R” (REGULAR), conforme 

os critérios desta Norma, e que já tenha corrigido as não-conformidades, receberá o "Atestado de 

Conformidade de Empresa" conforme o Anexo “F”. 

2) As empresas ou organizações receberão o Atestado, de acordo com a menção obtida por 

meio do processo de avaliação, prevista no Anexo “E”, com os seguintes prazos de validade: 

a) Excelente (E) - 24 (vinte e quatro) meses; 

b) Muito Bom (MB) - 24 (vinte e quatro) meses, para grau de avaliação  85% e 12 (doze) 

meses, para grau de avaliação < 85% e  80%; 

c) Bom (B) - 12 (doze) meses; e 

d) Regular (R) - 6 (seis) meses. 

3) O prazo de validade do Atestado de Conformidade de Empresa poderá ser prorrogado por 

até 1 (um) ano pelo Diretor de Material de Aviação do Exército, com base em parecer emitido por 

assessor técnico competente. 

4) A qualificação poderá ser suspensa pela DMAvEx, no todo ou em parte, nos seguintes 

casos: 

a) modificação das atividades da empresa; 

b) rescisão ou modificação contratual que implique em alguma restrição ou inviabilize a 

realização das atividades para as quais estiver qualificada pela DMAvEx; 

c) queda do padrão de qualidade, atestada por informações providas pelas OMAvEx, e que 

venha a contrariar os padrões estabelecidos pela DMAvEx; 

d) existência de não-conformidade maior não sanada, causada pelo não atendimento de um 

dos requisitos de qualificação estipulados no número 2) ou 3) do subitem f. do item 4; e 

e) não apresentação de plano de ações corretivas, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, 

após receber oficialmente a informação das não conformidades levantadas pela equipe de auditoria; 

5) A suspensão da do Atestado poderá ocorrer mediante a interdição parcial da relação de 

serviços qualificados sempre que a empresa demonstrar que não está atingindo os requisitos 

mínimos constantes do Anexo “E” ou tiver ciência da existência de qualquer irregularidade na 

prestação de serviços formalizada. 
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6) O efeito da suspensão da Verificação de Conformidade será revogada quando a empresa ou 

organização demonstrar o atendimento aos requisitos do Anexo “E”, mediante a realização de nova 

auditoria solicitada à DMAvEx.  

7) Sempre que houver uma mudança substancial na empresa, no que diz respeito ao pessoal, 

equipamento, instalação, produto, participação acionária, política ou outras, deverá ser informado à 

DMAvEx e solicitada uma nova auditoria, sob pena de ter o Atestado suspenso ou invalidado. 

i. Atribuições no âmbito do processo de avaliação e qualificação 

1) O Diretor de Material de Aviação do Exército é a autoridade que determina a execução da 

auditoria.  

2) Após a determinação do Diretor de Material de Aviação do Exército, as seguintes ações 

deverão ser tomadas: 

a) a cargo da DMAvEx: 

(1) definir os responsáveis pela auditoria; 

(2) informar à empresa os objetivos da avaliação, esclarecendo o caráter confidencial 

das informações colhidas durante o Processo de Avaliação e Qualificação; 

(3) fornecer esta InAvEx à empresa ou organização a ser auditada; 

(4) realizar, por intermédio da equipe auditora, estudo prévio para avaliar a duração, 

abrangência, aprovação do roteiro de inspeção e outros tópicos pertinentes; 

(5) analisar previamente o Manual de Procedimentos de Inspeção (ou outro manual 

equivalente); 

(6) propor à empresa a data para realização da auditoria e informar a estimativa de prazo 

para a sua realização; 

(7) realizar uma reunião, na empresa a ser avaliada, no início e ao final dos trabalhos de 

auditoria, com os elementos responsáveis pela garantia de qualidade e outros que se fizerem 

necessários; 

(8) realizar auditorias periódicas no SisAvEx para comprovar se os diversos itens 

Atestados estão corretamente listados; e 

(9) Prover apoio administrativo para deslocamento, alimentação e hospedagem da 

equipe de auditoria. 

b) a cargo da empresa ou organização: 

(1) remeter à DMAvEx, por ocasião da solicitação de auditoria, a documentação listada 

no Anexo “A”; 

(2) ratificar ou retificar a data e a duração para realização da auditoria, desde que o novo 

período proposto atenda às possibilidades da DMAvEx; 

(3) designar e disponibilizar um responsável pela garantia da qualidade para 

acompanhar os trabalhos de avaliação; e 

(4) preparar os meios necessários (instalações, pessoal, etc.) para realizar uma reunião 

no início e ao final dos trabalhos de auditoria, com a presença do representante da qualidade da 

empresa e representantes da direção da empresa. 

 

6. DISPOSIÇOES GERAIS 

a. A inclusão de novos itens na Lista de Capacidades de Empresa durante a vigência do Atestado 

de Conformidade será feita mediante a verificação in loco do atendimento aos requisitos da 

DMAvEx para aqueles itens. 

b. Com o intuito de possibilitar um melhor controle da revalidação, até 31 de janeiro de cada 

ano, a DMAvEx receberá do CAvEx e das OMAvEx, contempladas diretamente com a prestação de 

serviços especializados de aviação e/ou o fornecimento de produtos de empresas ou organizações 

contratadas, um relatório com a avaliação do desempenho referente aos serviços prestados e/ou aos 

produtos fornecidos no ano anterior pelas empresas qualificadas. 

c. No relatório, deverão ser relacionados todos os itens recolhidos que tiveram um serviço 

deficiente, informando-se o MPN, a nomenclatura, o fabricante, a quantidade, os motivos das 

deficiências e o percentual de rejeição. 
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7. PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

a. A avaliação e a qualificação objetos desta Instrução têm caráter eminentemente técnico e são 

de responsabilidade exclusiva da DMAvEx. 

b. Nos casos de inexigibilidade ou dispensa de licitação, o processo de avaliação e qualificação 

também é indispensável. 

c. A aprovação no processo de avaliação e qualificação habilita a empresa ou organização para a 

prestação de serviço e fornecimento de material de aviação e não gera qualquer obrigação contratual 

ou compromisso de natureza comercial. 

d. Durante a vigência contratual, a empresa ou organização, cuja validade do Atestado de 

Conformidade esteja por vencer, é responsável por solicitar à DMAvEx uma nova visita de 

auditoria, com a antecedência necessária, sob pena de ter seu contrato rescindido. 

e. Para os casos em que não for exigido ser a oficina/empresa autorizada/homologada pelo 

fabricante, o Diretor de Material de Aviação do Exército poderá autorizar, em caráter excepcional, a 

cessão provisória da documentação técnica necessária à empresa ou organização para a execução 

dos serviços a serem contratados. 

f. A cessão de documentação técnica, quando for o caso, será objeto de acordo entre a DMAvEx 

e a empresa ou organização. 

g. Para os casos de subprodutos aplicados no produto submetido a manutenção ou para o 

fornecimento de produtos a serem instalados nos helicópteros da AvEx, será solicitado que o 

subproduto e/ou produto possua homologação aeronáutica e qualificação para o helicóptero a que se 

destina. 

h A critério do Diretor de Material de Aviação do Exército, poderá ser aceito Atestado de 

Conformidade de Empresa ou documento similar, emitido por outros órgãos governamentais ou 

entidades certificadoras, nacionais ou estrangeiros, cuja relação anexa contemple itens utilizados 

pela AvEx. 

i. A empresa poderá exibir o Atestado de Conformidade de Empresa em local visível, 

demonstrando a sua capacitação junto à AvEx para a prestação de serviços. 

j. A contagem dos prazos em dias para os efeitos desta Norma é em dias corridos. 

 

8. ANEXOS 

A  - Modelo de Ofício de Solicitação de Auditoria Técnica. 

B  - Modelo de Relação de Serviços Pretendidos. 

C  - Modelo de Relação da Documentação Técnica de Manutenção. 

D  - Modelo de Relação de Ferramental Especial e Bancadas de Testes. 

E  - Modelo de Questionário de Avaliação e Qualificação. 

F  - Modelo de Atestado de Conformidade. 

G  - Modelo de Diretriz para Elaboração da Lista de Capacidades de Empresa. 

H  - Modelo de Procedimento Operacional Padrão. 

I  - Modelo de Fluxograma para a Verificação de Conformidade. 

J  - Apêndice “A” do RBHA 145 - Lista de Equipamentos e Materiais. 

K  - Apêndice “B” do RBHA 145 - Padrões e Classes de Empresas. 

= = = = = = = == = = = = = = = = = = = FIM DA NORMA= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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INSTRUÇÃO 

DE 

AVIAÇÃO 

DO 

EXÉRCITO 

ANEXO A 

MODELO DE OFÍCIO 

InAvEx 

 

1.005 

Rev 2 

NOV 2011 

 

LOGOTIPO DA EMPRESA 

 

Of Nr xxxxxx 

. C
              Cidade, XX de XXXXX de XXXX. 

 

 

Senhor Diretor de Material de Aviação do Exército, 

 

 

Versa o presente expediente sobre solicitação de Verificação de Conformidade da 

empresa (NOME COMPLETO DA EMPRESA), Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica Nr 

___________, estabelecida em (ENDEREÇO), por meio deste ofício, solicita a V Exa uma 

auditoria técnica na empresa com a finalidade de avaliar a capacitação para Verificação de 

Conformidade, ou (renovação do Atestado de Conformidade), ou (incluir novos itens na Lista de 

Verificação de Conformidade), para a prestação dos serviços citados na Relação de Serviços 

Pretendidos anexa. 

 

Declaro, para os devidos fins, que esta empresa sujeita-se a todas as exigências 

previstas na legislação em vigor. 

 

ANEXOS 

A - Relação de Serviços Pretendidos; 

B - Relação da Documentação Técnica de Manutenção; 

C - Relação de Ferramental Especial e Bancadas de Testes; e 

D - Manual de Procedimentos de Inspeção (MPI) ou manual equivalente (pode ser enviado por 

meio eletrônico). 

 

Atenciosamente, 

 

 

__________________________________________ 

NOME (representante da empresa) 

Cargo / Função 

 

A Sua Excelência o Senhor  

Gen Bda XXXXXXXXXXX 

Diretoria de Material de Aviação do Exército 

Brasília/DF 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =FIM DO ANEXO = = = = == = = == = = == = = == = =  
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INSTRUÇÃO 

DE 

AVIAÇÃO 

DO 

EXÉRCITO 

ANEXO B 

RELAÇÃO DE SERVIÇOS PRETENDIDOS 

InAvEx 

 

1.005 

Rev 2 

NOV 2011 

 

RELAÇÃO DE SERVIÇOS PRETENDIDOS 

 

ITEM MPN 
NOMENCLA-

TURA 
FABRICANTE DATA 

FERRAMENTAL 

ESPECIAL 

BANCADA DE 

TESTES 

TIPO DE 

SERVIÇO 

1       

2       

 

 

- Coluna “ITEM” – Sequência numérica dos itens. 

- Coluna “MPN” – Escrever o número de parte do item. 

- Coluna “NOMENCLATURA” – Escrever a nomenclatura do item. 

- Coluna “FABRICANTE” – Escrever o nome do fabricante. 

- Coluna “DATA” – Escrever o número correspondente à documentação técnica e/ou catálogo de 

peças usados para manutenção dos componentes, conforme numeração da coluna “ITEM” da 

Relação de Documentação Técnica de Manutenção. 

- Coluna “FERRAMENTAL” – Escrever o número das ferramentas especiais e/ou bancadas de 

testes utilizadas na manutenção e testes do componente, conforme numeração da coluna “ITEM” da 

Relação de Ferramental Especial e Bancadas de Testes. 

- Coluna “TIPO DE SERVIÇO” – Escrever o tipo de serviço que pretende realizar. 

= = = = = = = = = = = =  = = = = = = = =FIM DO ANEXO = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
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INSTRUÇÃO 

DE 

AVIAÇÃO 

DO 

EXÉRCITO 

ANEXO C 

RELAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO 

InAvEx 

 

1.005 

Rev 2 

NOV 2011 

 

RELAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO 

 

ITEM TÍTULO ÚLTIMA REVISÃO 

1   

2   

 

 

- Coluna “ITEM” – Sequência numérica dos itens da documentação técnica de manutenção e/ou 

catálogo de peças. 

- Coluna “TÍTULO” – Escrever o título da documentação técnica de manutenção e/ou catálogo de 

peças. 

- Coluna “ÚLTIMA REVISÃO” – Escrever a data da última revisão da documentação. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==FIM DO ANEXO = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =   
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INSTRUÇÃO 

DE 

AVIAÇÃO 

DO 

EXÉRCITO 

ANEXO D 

RELAÇÃO DE FERRAMENTAL ESPECIAL E 

BANCADAS DE TESTES 

InAvEx 

 

1.005 

Rev 2 

NOV 2011 

 

RELAÇÃO DE FERRAMENTAL ESPECIAL E BANCADAS DE TESTES 

 

ITEM MPN SN 
NOMENCLA-

TURA 
FABRICANTE CALIBRAÇÃO 

FAIXA DE 

OPERAÇÃO 

1       

2       

 

 

- Coluna “ITEM” – Sequência numérica dos itens da documentação técnica de manutenção e/ou 

catálogo de peças. 

- Coluna “MPN” – Escrever o número de parte da ferramenta e/ou bancada de teste. 

- Coluna “SN” – Escrever o número de série da ferramenta e/ou bancada de teste. 

- Coluna “NOMENCLATURA” – Escrever a nomenclatura da ferramenta e/ou bancada de teste. 

- Coluna “FABRICANTE” – Escrever o nome do fabricante da ferramenta e/ou bancada de teste. 

- Coluna “CALIBRAÇÃO” – Escrever a data da última calibração, da próxima calibração e do 

órgão calibrador. 

- Coluna “FAIXA DE OPERAÇÃO” – Escrever a faixa de operação ou a capacidade da ferramenta 

e/ou bancada de teste.  

= = =  = = = = = = = = = = = = = = = = =FIM DO ANEXO = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
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INSTRUÇÃO 

DE 

AVIAÇÃO 

DO 

EXÉRCITO 

ANEXO E 

QUESTIONÁRIO DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DE 

EMPRESA 

InAvEx 

 

1.005 

Rev 2 

NOV 2011 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COLOG        -       DMAvEx 

QUESTIONÁRIO DE 

VERIFICAÇÃO DE 

CONFORMIDADE DE EMPRESA  

 

InAvEx - 1.005 Rev 2 NOV 2011 

NR: 

DATA: 

AVALIADOR: AVALIADOR: NR DA FOLHA: 

As informações aqui solicitadas são confidenciais e não têm aspecto fiscalizador, visando-
se apenas à verificação de conformidade da empresa, de acordo com os requisitos 

preestabelecidos pela InAvEx acima citada. 

1. DADOS DA EMPRESA 

Nome da Empresa: 

 

Registro no CREA: CNPJ:  

Capital Registrado: 

 

 

Faturamento Mensal: 

 

Endereço da Fábrica: 

          Telefone: 

          Fax: 

          E-mail: 

Linha de Serviços (classificação de acordo com o RBHA 145): 

Clientes Principais:  

Área Total: 

 

Área Coberta: 

 

Órgãos oficiais pelos quais é homologada: 

 

 

Representada como oficina autorizada:  
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COLOG        -       DMAvEx 

QUESTIONÁRIO DE 

VERIFICAÇÃO DE 

CONFORMIDADE DE EMPRESA  

 

InAvEx - 1.005 Rev 2 NOV 2011 

NR: 

DATA: 

AVALIADOR: AVALIADOR: NR DA FOLHA: 

2. PRINCIPAIS CARGOS E FUNÇÕES 

Nome Cargo Tit Prof 
Tempo de Serviço 

Empresa Cargo 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

3. PESSOAL - QUANTIDADE 

Engenheiros: Funcionários Adm: 

Técnicos: 

 
Mão-de-obra Direta: 

      TOTAL GERAL: 

4. RESULTADO DA VERIFICAÇÃO (a cargo do Avaliador) 

Pontos Realizados: 

 

Classificação da Empresa:    

Pontos Aplicáveis: 

 

            

Avaliação: 

     

Representante da Empresa:    

Observação: 

 

 

Representante Av Ex: 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COLOG        -       DMAvEx 

QUESTIONÁRIO DE 

VERIFICAÇÃO DE 

CONFORMIDADE DE EMPRESA  

 

InAvEx - 1.005 Rev 2 NOV 2011 

NR: 

DATA: 

AVALIADOR: AVALIADOR: NR DA FOLHA: 

1. ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E RECURSOS HUMANOS Pontuação 

Nr QUESTÕES 4 3 2 1 

1.1 Possui organograma funcional atualizado?            

1.2 As linhas de autoridade e responsabilidade são claramente definidas?          

1.3 As atribuições de cada setor são claramente definidas?          

1.4 Os profissionais são qualificados para as funções que exercem?           

1.5 Os profissionais possuem vínculo contratual com a empresa?     

1.6 Existem procedimentos relativos quanto à qualificação do pessoal a ser admitido?               

1.7 
Existem padrões definidos sobre as condições mínimas de proficiência das principais 

funções? 
    

1.8 É realizado treinamento do pessoal recém admitido?             

1.9 Existem cursos de reciclagem do pessoal?      

1.10 

O registro junto às entidades profissionais ou agências reguladoras pertinentes está em 

dia, bem como a situação dos profissionais com as habilitações junto aos respectivos 

conselhos regionais nas áreas afetas à atuação da empresa? 

           

Total dos pontos realizados                            

                 Total dos pontos aplicáveis                             

                 Grau de avaliação (%)                             

OBSERVAÇÕES : 

 

 

 
LEGENDA 

 

4 - SIM OU NÃO 3 - REGISTROS 2 - PROCEDIMENTOS ESCRITOS 1 - PRÁTICA DOS PROCEDIMENTOS ESCRITOS 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COLOG        -       DMAvEx 

QUESTIONÁRIO DE 

VERIFICAÇÃO DE 

CONFORMIDADE DE EMPRESA  

 

InAvEx - 1.005 Rev 2 NOV 2011 

NR: 

DATA: 

AVALIADOR: AVALIADOR: NR DA FOLHA: 

2. GARANTIA DA QUALIDADE Pontuação 

Nr QUESTÕES 4 3 2 1 

2.1 A empresa tem um sistema de Garantia da Qualidade com um grupo executivo único? 
    

2.2 Existe um manual de garantia da qualidade? (1) (3) 
    

2.3 Existe um manual de procedimentos da qualidade? (2) (3) 
    

2.4 São realizadas auditorias internas periódicas?  
    

2.5 São realizadas ações corretivas quando são detectadas não-conformidades?  
    

2.6 Os elementos, que compõe o grupo citado em 2.1, são qualificados?  
    

2.7 
O sistema garante a conformidade de todos os processos e submete todos os produtos e 

serviços à inspeção final? 

    

2.8 O sistema certifica fornecedores e prestadores de serviços? 
    

2.9 O sistema garante a conformidade dos produtos e serviços de terceiros? 
    

2.10 
Os equipamentos de ensaios e testes utilizados são adequados e abrangem todas 

as características e parâmetros a serem controlados? 

    

2.11 
São analisadas informações, sugestões e reclamações dos clientes para fins de adoção 

de medidas corretivas e aperfeiçoamento do sistema? 

    

Total dos pontos realizados                             

Total dos pontos aplicáveis                             

Grau de avaliação (%)                               

OBSERVAÇÕES :  (1) Principais tópicos: objetivos, organização, responsabilidades e 

atribuições, pessoal, processos, controles, registros, produto, documentação, aquisições, 

instalações, cliente, etc... 

(2) Ou o Manual de Procedimentos de Inspeção (MPI). 

(3) O MGQ é um requisito ISO 9001. O MPI é um requisito RBHA 145. Se a empresa for somente 

ISO 9001, tem de ter o MGQ. 

Se for somente RBHA 145, tem de ter o MPI. Se a empresa não possuir nenhum dos dois 

certificados, deverá apresentar um 

Manual que contenha os tópicos listados na letra d), do número 1), da letra d. do item 4. desta 

InAvEx. 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COLOG        -       DMAvEx 

QUESTIONÁRIO DE 

VERIFICAÇÃO DE 

CONFORMIDADE DE EMPRESA  

 

InAvEx - 1.005 Rev 2 NOV 2011 

NR: 

DATA: 

AVALIADOR: AVALIADOR: NR DA FOLHA: 

3. MÉTODOS PROCESSOS E INSPECÕES Pontuação 

Nr QUESTÕES 4 3 2 1 

3.1 

Existe um sistema de instrução e procedimentos que discrimine todas as 

operações a serem executadas, com o delineamento de todos os processos e 

inspeções? 

    

3.2 O sistema tem garantida sua atualização permanente?     

3.3 O sistema abrange todos os setores em todos os níveis?     

3.4 O sistema garante uma completa rastreabilidade de todos os processos e produtos?     

3.5 

Caso a empresa não utilize documentação técnica ou instruções de trabalho em 

português, o pessoal diretamente responsável pela execução dos serviços possui 

conhecimento do idioma utilizado? 

    

3.6 
São identificadas todas as etapas do serviço que devam ser submetidas à inspeção de 

Controle da Qualidade? 
    

3.7 
Ao atingir uma etapa que deva ser submetida à inspeção de Controle de Qualidade, o 

serviço é interrompido até que essa inspeção se realize? 
    

Total dos pontos realizados                             

Total dos pontos aplicáveis                             

Grau de avaliação (%)                            

OBSERVAÇÕES: 
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InAvEx - 1.005 Rev 2 NOV 2011 

NR: 

DATA: 

AVALIADOR: AVALIADOR: NR DA FOLHA: 

4. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA Pontuação 

Nr QUESTÕES 4 3 2 1 

4.1 
A empresa mantém um sistema que assegure a adequação, exatidão e aprovação da 

documentação de origem interna e externa? 

    

4.2 
 O sistema assegura que a documentação seja difundida e distribuída aos setores 

afetos? 

    

4.3 
 O sistema assegura a pronta incorporação das revisões aprovadas em toda a 

documentação distribuída? 

    

4.4 O sistema assegura que a documentação seja preservada, legível e identificada?     

4.5 
A análise e a aprovação da documentação são realizadas por elemento técnico  

capacitado? 

    

4.6 
A empresa possui assinaturas de todas as normas necessárias, de maneira a garantir 

a permanente atualização? 

    

4.7 

As pessoas encarregadas do recebimento, análise, atualização e distribuição 

de toda a Documentação Técnica, Manuais e Diretivas têm conhecimento do 

idioma de origem da documentação? 

    

Total dos pontos realizados                          

                 Total dos pontos aplicáveis                             

                 Grau de avaliação (%)                               

OBSERVAÇÕES: 
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InAvEx - 1.005 Rev 2 NOV 2011 

NR: 

DATA: 

AVALIADOR: AVALIADOR: NR DA FOLHA: 

5. OFICINAS DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS MECÂNICOS E 

HIDROMECÂNICOS (1) (2) 
Pontuação 

Nr QUESTÕES 4 3 2 1 

5.1 ?     

5.2 A climatização e o controle de poluição interna atendem às exigências dos processos?     

5.3 
Existem medidas efetivas contra ocorrência de objetos estranhos (3) no interior de 

equipamentos e acessórios? 
    

5.4 
O lay out é adequado à sequencia das operações a serem realizadas, permitindo uma 

separação para diferentes atividades e uma disposição ergonômica? 
    

5.5 Existe balizamento de segurança?     

5.6 
Todos os equipamentos e o ferramental necessários às atividades estão disponíveis e 

de forma organizada? 
    

5.7 

 Existe um sistema planificado de manutenção de máquinas, equipamentos e bancos 

de testes que estabeleça a imediata interdição dos equipamentos que não atendam às 

exigências dos processos? 

     

5.8 
Os equipamentos e o ferramental apresentam boas condições de preservação e 

limpeza? 
    

5.9 Os locais de trabalho são livres de objetos estranhos às atividades?      

5.10 
A oficina possui máquinas, ferramentas e testes necessários à execução dos 

serviços pretendidos em quantidade e qualidade satisfatórios? 
    

Total dos pontos realizados                             

Total dos pontos aplicáveis                             

Grau de avaliação (%)                               

OBSERVAÇÕES: (1) Motores e seus acessórios, sistema de transmissão, sistema de 

combustível, trens de pouso, servo atuadores e demais acessórios mecânicos e hidromecânicos. 

(2) Ficha preenchida em separado por oficina.  
(3) Foreign Object Damage (FOD) 
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InAvEx - 1.005 Rev 2 NOV 2011 

NR: 

DATA: 

AVALIADOR: AVALIADOR: NR DA FOLHA: 

6. OFICINAS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS (1) (2) Pontuação 

Nr QUESTÕES 4 3 2 1 

6.1 
As instalações têm dimensões, ventilação, exaustão e iluminação suficientes e 

atendem às condições mínimas de higiene e conservação? 
    

6.2 A climatização e o controle de poluição interna atendem às exigências dos processos?     

6.3 As instalações estão aterradas?     

6.4 
Existem medidas efetivas contra ocorrência de objetos estranhos (3) no interior de 

equipamentos e acessórios? 
    

6.5 
O lay out é adequado à sequencia das operações a serem realizadas, permitindo uma 

separação para diferentes atividades e uma disposição ergonômica? 
    

6.6 Existe balizamento de segurança?     

6.7 
Todos os equipamentos e o ferramental necessários às atividades estão disponíveis e 

de forma organizada? 
    

6.8 

 Existe um sistema planificado de manutenção de máquinas, equipamentos e bancos de 

testes que estabeleça  a imediata interdição dos equipamentos que não atendam às 

exigências dos processos? 

     

6.9 
Os equipamentos e o ferramental apresentam boas condições de preservação e 

limpeza? 
    

6.10 Os locais de trabalho são livres de objetos estranhos às atividades?      

6.11 
A oficina possui máquinas, ferramentas e testes necessários à execução dos 

serviços pretendidos em quantidade e qualidade satisfatórios? 
    

Total dos pontos realizados                             

Total dos pontos aplicáveis                             

                 Grau de avaliação (%)                               

OBSERVAÇÕES: (1) Equipamentos e acessórios dos sistemas de geração e distribuição de energia de aeronaves.  

(2) Ficha preenchida em separado por oficina. 

(3) Foreign Object Damage (FOD) 
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InAvEx - 1.005 Rev 2 NOV 2011 

NR: 

DATA: 

AVALIADOR: AVALIADOR: NR DA FOLHA: 

7. HANGARES DE MANUTENÇÃO DE AERONAVES Pontuação 

Nr QUESTÕES 4 3 2 1 

7.1 
As instalações têm dimensões, ventilação, exaustão e iluminação suficientes e 

atendem às condições mínimas de higiene e conservação? 
    

7.2 
Existem medidas efetivas contra ocorrência de objetos estranhos (1) no interior de 

equipamentos, acessórios ou aeronaves?  
    

7.3 
O lay out é adequado à sequencia das operações a serem realizadas, permitindo uma 

separação para diferentes atividades e uma disposição ergonômica? 
    

7.4 Existe balizamento de segurança?     

7.5 
Todos os equipamentos e o ferramental necessários às atividades estão disponíveis e 

de forma organizada? 
    

7.6 

 Existe um sistema planificado de manutenção de máquinas, equipamentos e bancos de 

testes que estabeleça a imediata interdição dos equipamentos que não atendem às 

exigências dos processos? 

     

7.7 
Os equipamentos e o ferramental apresentam boas condições de preservação e 

limpeza? 
    

7.8 Os locais de trabalho são livres de objetos estranhos às atividades?      

7.9 
O hangar possui máquinas, ferramentas e testes necessários à execução dos serviços 

pretendidos em quantidade e qualidade satisfatórios? 
    

Total dos pontos realizados                             

Total dos pontos aplicáveis                             

Grau de avaliação (%)                               

OBSERVAÇÕES: (1) Foreign Object Damage (FOD) 
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InAvEx - 1.005 Rev 2 NOV 2011 

NR: 

DATA: 

AVALIADOR: AVALIADOR: NR DA FOLHA: 

8. OFICINAS DE AVIÔNICA, ELETRÔNICA E INSTRUMENTOS (1) Pontuação 

Nr QUESTÕES 4 3 2 1 

8.1 
As instalações têm dimensões, ventilação, exaustão  e iluminação suficientes e 

atendem às condições mínimas de higiene e conservação? 
    

8.2 A climatização e o controle de poluição interna atendem às exigências dos processos?     

8.3 As instalações estão aterradas?      

8.4 As medidas de proteção antiestática são suficientes?     

8.5 
O lay out é adequado à sequencia das operações a serem realizadas permitindo uma 

separação das diferentes atividades  e uma disposição ergonômica? 
    

8.6 
Todos os equipamentos e o ferramental necessários às atividades estão disponíveis no 

local de trabalho de maneira organizada? 
    

8.7 

Existe um sistema planificado de manutenção de equipamentos e bancos de testes que 

estabeleça a imediata interdição dos equipamentos que não atendem às exigências dos 

processos? 

    

8.8 
Os equipamentos e o ferramental apresentam boas condições de preservação e 

limpeza? 
    

8.9 Os locais de trabalho são livres de objetos estranhos às atividades?     

8.10 
A oficina possui máquinas, ferramentas e testes necessários à execução dos serviços 

pretendidos em quantidade e qualidade satisfatórios? 
    

Total dos pontos realizados                             

                 Total dos pontos aplicáveis                             

                 Grau de avaliação (%)                               

OBSERVAÇÕES: (1) Ficha preenchida em separado por oficina. 

 

 

 

 

 
LEGENDA 

 

4 - SIM OU NÃO 3 - REGISTROS 2 - PROCEDIMENTOS ESCRITOS 1 - PRÁTICA DOS PROCEDIMENTOS ESCRITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta MINISTERIO DO EXERCITO (31341225)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 731



InAvEx Nr 1.005 Rev 2/NOV 2011 25/51 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COLOG        -       DMAvEx 

QUESTIONÁRIO DE 

VERIFICAÇÃO DE 

CONFORMIDADE DE EMPRESA  

 

InAvEx - 1.005 Rev 2 NOV 2011 

NR: 

DATA: 

AVALIADOR: AVALIADOR: NR DA FOLHA: 

9. PROCESSOS MECÂNICOS (1) (2) Pontuação 

Nr QUESTÕES 4 3 2 1 

9.1 
As instalações têm dimensões, ventilação, exaustão  e iluminação suficientes e 

atendem às condições mínimas de higiene e conservação? 
    

9.2 

Existe um sistema planificado de manutenção de máquinas, equipamentos que 

estabeleça a imediata interdição dos equipamentos que não atendem às exigências 

dos processos? 

    

9.3 
Existe um lay out adequado à sequencia de operações a serem realizadas permitindo 

uma separação para os diferentes processos e uma disposição ergonômica? 
    

9.4 Os meios necessários estão todos disponíveis no local e de maneira ordenada?     

9.5 O controle do ferramental garante controle dos  processos?     

9.6 Os equipamentos e máquinas apresentam boas condições de preservação e limpeza?     

9.7 Os locais de trabalho são livres de objetos estranhos às atividades?     

9.8 
A oficina possui máquinas, ferramentas e testes necessários à execução dos serviços 

pretendidos em quantidade e qualidade satisfatórios? 
    

Total dos pontos realizados  

Total dos pontos aplicáveis  

Grau de avaliação (%)  

OBSERVAÇÕES: (1) Usinagem, conformação mecânica e outros.  

(2) Ficha preenchida em separado por processo. 
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InAvEx - 1.005 Rev 2 NOV 2011 

NR: 

DATA: 

AVALIADOR: AVALIADOR: NR DA FOLHA: 

10. PROCESSOS ESPECIAIS (1) Pontuação 

Nr QUESTÕES 4 3 2 1 

10.1 
As instalações têm dimensões, ventilação, exaustão  e iluminação suficientes e 

atendem às condições mínimas de higiene e conservação? 

    

10.2 
O lay out das instalações  é adequado à sequencia das operações  a serem realizadas 

permitindo a separação dos diferentes processos e uma disposição ergonômica? 

    

10.3 
A manutenção e calibração dos equipamentos e instrumentos permitem o controle 

dos processos? 

    

10.4 
O controle sobre as matérias primas e demais itens de consumo empregados garante 

a conformidade dos processos e produtos? 

    

10.5 O controle sobre os parâmetros dos processos garante a conformidade dos produtos? 
    

10.6 Os equipamentos apresentam boas condições  de preservação e limpeza? 
    

10.7 Os locais de trabalho são livres de objetos estranhos às atividades? 
    

10.8 
A oficina possui máquinas, ferramentas e testes necessários à execução dos serviços 

pretendidos em quantidade e qualidade satisfatórios? 

    

Total dos pontos realizados                             

Total dos pontos aplicáveis                             

Grau de avaliação (%)                               

OBSERVAÇÕES: (1)  Processos cujos resultados não podem ser verificados por monitoramento ou 

medição subseqüente. 

(2) Ficha preenchida em separado por processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEGENDA 

 

4 - SIM OU NÃO 3 - REGISTROS 2 - PROCEDIMENTOS ESCRITOS 1 - PRÁTICA DOS PROCEDIMENTOS ESCRITOS 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta MINISTERIO DO EXERCITO (31341225)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 733



InAvEx Nr 1.005 Rev 2/NOV 2011 27/51 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COLOG        -       DMAvEx 

QUESTIONÁRIO DE 

VERIFICAÇÃO DE 

CONFORMIDADE DE EMPRESA  

 

InAvEx - 1.005 Rev 2 NOV 2011 

NR: 

DATA: 

AVALIADOR: AVALIADOR: NR DA FOLHA: 

11. METROLOGIA   Pontuação 

Nr QUESTÕES 4 3 2 1 

11.1 

A empresa dispõe de ambiente para a realização de aferições e acondicionamento 

de padrões com área de trabalho suficiente, higienizada, iluminada e com 

climatização controlada? 

    

11.2  Existem áreas de calibração separadas para as diversas grandezas?  
    

11.3 
 A empresa dispõe de um sistema planificado de manutenção e calibração de 

instrumentos?  

    

11.4 
 O sistema estabelece a imediata remoção ou interdição dos instrumentos com 

prazo de aferição vencido? 

    

11.5 
 Os padrões de calibração, os instrumentos e os equipamentos  de medição têm sua 

rastreabilidade aos padrões primários garantida? 

    

11.6 
Os certificados de calibração dos padrões instrumentos e equipamentos de medição 

estão completos? 

    

11.7 
 A resolução da escala  e a incerteza dos instrumentos atendem às exigências dos 

processos? 

    

11.8 
Os equipamentos e instrumentos apresentam boas condições de preservação e 

limpeza?   

    

11.9  Os instrumentos ou equipamentos que não requeiram calibração são  identificados? 
    

11.10 Os locais de trabalho são livres de objetos estranhos às atividades? 
    

Total dos pontos realizados  

Total dos pontos aplicáveis  

Grau de avaliação (%)  

OBSERVAÇÕES: 
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InAvEx - 1.005 Rev 2 NOV 2011 

NR: 

DATA: 

AVALIADOR: AVALIADOR: NR DA FOLHA: 

12. ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS Pontuação 

Nr QUESTÕES 4 3 2 1 

12.1 
As instalações têm dimensões, ventilação, exaustão e iluminação suficientes e 

atendem às condições mínimas de higiene e conservação? 
    

12.2 
O lay out das instalações é adequado à sequencia de operações a serem realizadas 

permitindo uma separação dos diferentes ensaios e uma disposição ergonômica? 
    

12.3 
A manutenção e calibração dos equipamentos garantem a confiabilidade dos 

resultados? 

    

12.4 

Existe um controle periódico sobre  todas as instalações, inclusive sobre os itens de 

consumo utilizados, que estabeleça a interdição do ensaio que não estiver 

conforme? 

    

12.5 
A confiabilidade dos resultados é verificada através de ensaios com corpos de prova 

ou  padrões? 
    

12.6 
Todos os meios e produtos necessários estão disponíveis  no local de trabalho e de 

maneira ordenada? 
    

12.7 
Os equipamentos e instalações apresentam boas condições de preservação e 

limpeza?  
    

12.8 Os locais de trabalho são livres de objetos estranhos às atividades?     

12.9 Os técnicos são  habilitados e estão com a habilitação em dia?     

Total dos pontos realizados  

Total dos pontos aplicáveis  

Grau de avaliação (%)  

OBSERVAÇÕES: 
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DATA: 

AVALIADOR: AVALIADOR: NR DA FOLHA: 

13. LABORATÓRIO  QUÍMICO Pontuação 

Nr QUESTÕES 4 3 2 1 

13.1 
As instalações têm dimensões, ventilação, exaustão e iluminação suficientes e 

atendem às condições mínimas de higiene e conservação? 

    

13.2 
O lay out é adequado com separação definida para os diferentes ensaios e uma 

disposição ergonômica? 

    

13.3 
A manutenção e calibração dos equipamentos garantem a confiabilidade dos 

resultados dos ensaios e testes? 

    

13.4 
O controle sobre substâncias padrão quanto à especificação, prazo de validade e 

armazenamento garante a confiabilidade dos resultados? 

    

13.5 

O controle sobre os itens de consumo empregados nos ensaios quanto à 

especificação, prazo de validade e armazenamento garante a confiabilidade dos 

resultados?  

    

13.6 Os equipamentos apresentam boas condições de preservação e limpeza? 
    

13.7 Os locais de trabalho são livres de objetos estranhos às atividades? 
    

Total dos pontos realizados                             

                 Total dos pontos aplicáveis                             

                 Grau de avaliação (%)                               

OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LEGENDA 
 

4 - SIM OU NÃO 3 - REGISTROS 2 - PROCEDIMENTOS ESCRITOS 1 - PRÁTICA DOS PROCEDIMENTOS ESCRITOS 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COLOG        -       DMAvEx 

QUESTIONÁRIO DE 

VERIFICAÇÃO DE 

CONFORMIDADE DE EMPRESA  

 

InAvEx - 1.005 Rev 2 NOV 2011 

NR: 

DATA: 

AVALIADOR: AVALIADOR: NR DA FOLHA: 

14. LABORATÓRIO DE ENSAIOS METALOGRÁFICOS E MECÂNICOS Pontuação 

Nr QUESTÕES 4 3 2 1 

14.1 
As instalações têm dimensões, ventilação, exaustão e iluminação suficientes e 

atendem às condições mínimas de higiene e conservação? 

    

14.2 
O lay out é adequado à sequencia das operações a serem realizadas permitindo a 

separação adequada para os diferentes ensaios e uma disposição ergonômica? 

    

14.3 
A manutenção e calibração dos equipamentos garantem a confiabilidade dos 

resultados? 

    

14.4 
O controle sobre os itens de consumo empregados nos ensaios quanto à especificação, 

prazo de validade e armazenamento garante a confiabilidade dos resultados?  

    

14.5 Os equipamentos apresentam boas condições de preservação e limpeza? 
    

14.6 Os locais de trabalho são livres de objetos estranhos às atividades? 
    

Total dos pontos realizados                             

                 Total dos pontos aplicáveis                             

                 Grau de avaliação (%)                              

OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LEGENDA 
 

4 - SIM OU NÃO 3 - REGISTROS 2 - PROCEDIMENTOS ESCRITOS 1 - PRÁTICA DOS PROCEDIMENTOS ESCRITOS 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COLOG        -       DMAvEx 

QUESTIONÁRIO DE 

VERIFICAÇÃO DE 

CONFORMIDADE DE EMPRESA  

 

InAvEx - 1.005 Rev 2 NOV 2011 

NR: 

DATA: 

AVALIADOR: AVALIADOR: NR DA FOLHA: 

15. SUPRIMENTO - RECEBIMENTO - ESTOCAGEM - GERENCIAMENTO Pontuação 

Nr QUESTÕES 4 3 2 1 

15.1 Existe um programa de compras para garantia de um estoque mínimo necessário? 
    

15.2 
Os itens recebidos são confrontados com as ordens de compra e verificados com 

relação às  especificações e conformidade? 

    

15.3 
Todos os itens armazenados são identificados de maneira a evitar destinação ou uso 

indevidos? 

    

15.4 As instalações de recebimento permitem a separação adequada dos itens estocados? 
    

15.5 As instalações atendem às exigências de armazenagem dos itens estocados? 
    

15.6 
O armazenamento e o manuseio dos diversos itens obedecem às normas específicas ou 

recomendações  dos fabricantes? 

    

15.7 Os itens sujeitos a tempo limite de estocagem são identificados e controlados? 
    

Total dos pontos realizados                             

                 Total dos pontos aplicáveis                             

                 Grau de avaliação (%)                               

OBSERVAÇÕES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEGENDA 

 

4 - SIM OU NÃO 3 - REGISTROS 2 - PROCEDIMENTOS ESCRITOS 1 - PRÁTICA DOS PROCEDIMENTOS ESCRITOS 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COLOG        -       DMAvEx 

QUESTIONÁRIO DE 

VERIFICAÇÃO DE 

CONFORMIDADE DE EMPRESA  

 

InAvEx - 1.005 Rev 2 NOV 2011 

NR: 

DATA: 

AVALIADOR: AVALIADOR: NR DA FOLHA: 

16. VÍNCULOS COM O FABRICANTE DOS ITENS A SEREM REPARADOS (1) 

FABRICANTE 

MPN DOS ITENS 

 

 

 Pontuação 

Nr QUESTÕES 4 3 2 1 

16.1 A empresa está certificada pelo fabricante? 
    

16.2 A empresa possui todos os meios específicos recomendados pelo fabricante? 
    

16.3 
A empresa dispõe de pessoal técnico com o treinamento específico para a 

manutenção dos itens a serem reparados? 

    

16.4 
A empresa possui a assinatura da documentação técnica, de maneira a garantir sua 

permanente atualização? (2) 

    

16.5 
A documentação técnica está atualizada de acordo com a última revisão do 

fabricante? (2) 

    

16.6 
A empresa exerce um controle efetivo sobre os boletins de serviço e cartas de serviço 

do fabricante? (2)  

    

16.7 
A empresa controla as modificações de série mandatóriais, recomendadas ou 

opcionais, e mantém os clientes informados? (2) 

    

16.8 A empresa tem garantia do fornecimento de peças originais?  
    

16.9 A empresa pode realizar serviços em garantia?   
    

Total dos pontos realizados                             

                 Total dos pontos aplicáveis                             

                 Grau de avaliação (%)                               

OBSERVAÇÕES : (1) Ficha preenchida em separado por fabricante. 

(2) Este item não se aplica caso a DMAvEx forneça a documentação, bem como a atualização. 

 
 

LEGENDA 
 

4 - SIM OU NÃO 3 - REGISTROS 2 - PROCEDIMENTOS ESCRITOS 1 - PRÁTICA DOS PROCEDIMENTOS ESCRITOS 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COLOG        -       DMAvEx 

QUESTIONÁRIO DE 

VERIFICAÇÃO DE 

CONFORMIDADE DE EMPRESA  

 

InAvEx - 1.005 Rev 2 NOV 2011 

NR: 

DATA: 

AVALIADOR: AVALIADOR: NR DA FOLHA: 

17. SEGURANÇA, CONSERVAÇÃO, HIGIENE E ADEQUAÇÃO DAS 

INSTALAÇÕES  

Pontuação 

Nr QUESTÕES 4 3 2 1 

17.1 
As instalações têm dimensões suficientes e com as condições de iluminação, 

ventilação, higiene e conservação adequadas? 

    

17.2 Existem equipamentos de segurança adequados (extintores, pontos d’água)? 
    

17.3 O pessoal da produção utiliza equipamentos de proteção individual adequados?  
    

17.4 A empresa realiza tratamento de efluentes? 
    

17.5 As áreas de produção estão balizadas com relação à segurança? 
    

17.5 
As oficinas que utilizam produtos perigosos ou danosos à saúde estão segregadas das 

demais oficinas? 

    

17.6 Existe uma Comissão de Investigação e Prevenção de Acidentes (CIPA)? 
    

17.7 Existem procedimentos de prevenção de acidentes nos locais de trabalho? 
    

Total dos pontos realizados                             

                 Total dos pontos aplicáveis                             

                 Grau de avaliação (%)                               

OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LEGENDA 
 

4 - SIM OU NÃO 3 - REGISTROS 2 - PROCEDIMENTOS ESCRITOS 1 - PRÁTICA DOS PROCEDIMENTOS ESCRITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta MINISTERIO DO EXERCITO (31341225)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 740



InAvEx Nr 1.005 Rev 2/NOV 2011 34/51 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COLOG        -       DMAvEx 

QUESTIONÁRIO DE 

VERIFICAÇÃO DE 

CONFORMIDADE DE EMPRESA  

 

InAvEx - 1.005 Rev 2 NOV 2011 

NR: 

DATA: 

AVALIADOR: AVALIADOR: NR DA FOLHA: 

RESUMO GERAL DA AVALIAÇÃO 

EMPRESA: 

PONTOS 

REALIZADOS 

PONTOS  

APLICADOS 

AVALIAÇÃO 

(%) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL:    

MENÇÃO:     
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COLOG        -       DMAvEx 

QUESTIONÁRIO DE 

VERIFICAÇÃO DE 

CONFORMIDADE DE EMPRESA  

 

InAvEx - 1.005 Rev 2 NOV 2011 

NR: 

DATA: 

AVALIADOR: AVALIADOR: NR DA FOLHA: 

RELATÓRIO DE NÃO-CONFORMIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Representante da Empresa 

 

 

 

 

______________________________ 

Representante da DMAvEx 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COLOG        -       DMAvEx 

QUESTIONÁRIO DE 

VERIFICAÇÃO DE 

CONFORMIDADE DE EMPRESA  

 

InAvEx - 1.005 Rev 2 NOV 2011 

NR: 

DATA: 

AVALIADOR: AVALIADOR: NR DA FOLHA: 

RELATÓRIO DE NÃO-CONFORMIDADES/AÇÕES CORRETIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Representante da Empresa 

 

 

 

 

______________________________ 

Representante da DMAvEx 

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =FIM DO ANEXO = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

=  
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INSTRUÇÃO 

DE 

AVIAÇÃO 

DO 

EXÉRCITO 

ANEXO F 

MODELO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE 

InAvEx 

 

1.005 

Rev 2 

NOV 2011 

 

 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

 COMANDO  LOGÍSTICO 

DIRETORIA DE MATERIAL DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO  

  
ATESTADO DE CONFORMIDADE 

 

 Atestamos que a Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida na  Avenida XXXXXXXX, 

XXXXXXX, XX, está qualificada para o fornecimento e prestação de  serviços dos itens mencionados na relação 

anexa a este atestado, devendo executá-los dentro dos padrões estabelecidos pela Instrução de Aviação do 

Exército – InAvEx nº 1.005 – Rev 2 de Novembro 2011 desta Diretoria. 

Este atestado tem a validade de 02 (dois) anos a partir desta data. 

Brasília, DF, XX de xxxxxxxx de 20XX. 

 
                  __________________________________                       _____________________________________ 

                    XXXXXXXXXXXXXXXX – XXX                                 Gen Bda XXXXXXXX XXXXX XXXX 

         Auditor Encarregado da Verificação de Conformidade               Diretor de Material de Aviação do Exército 

 

 Nº XX.20XX 
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INSTRUÇÃO 

DE 

AVIAÇÃO 

DO 

EXÉRCITO 

ANEXO G 

DIRETRIZ PARA ELABORAÇÃO DA LISTA DE CAPACIDADES 

DE EMPRESA 

InAvEx 

 

1.005 

Rev 1 

FEV 2011 

 

1. FINALIDADE 

Estabelecer orientações para a elaboração de Lista de Capacidades de Empresa a ser anexado ao 

Atestado de Conformidade da empresa que obtiver sucesso em auditoria realizada pela DMAvEx.  
 

2. OBJETIVOS 

a. Designar as condições para a elaboração da Lista de Capacidades de Empresa e seu 

relacionamento com o Atestado de Conformidade. 

b. Definir o formato da Lista de Capacidades de Empresa. 
 

3. CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO 

a. O documento Lista de Capacidades de Empresa será anexado ao Atestado de Conformidade de 

uma determinada empresa.  

b. A Lista de Capacidades de Empresa apresenta uma relação de itens, por modelo de 

equipamento e aeronave, com a especificação do padrão, classe e tipo de serviços para os quais a 

empresa ou organização auditada foi avaliada e qualificada pela DMAvEx, segundo os critérios 

desta InAvEx. 

c. As definições de padrão, classe e tipo de serviço seguirão, onde aplicável, os padrões exigidos 

pelos RBHA Nr 145, vigente na data da Verificação de Conformidade. 

d. Os casos de material e sistemas específicos da gestão da DMAvEx, incluídos nas 

NARMAvEx, mas não abrangidos pelo RBHA Nr 145, tais como material de visão noturna, 

armamento, imageadores térmicos e outros, a critério da DMAvEx, serão acrescentados na lista 

como pertencentes ao Padrão H. 

e. Na Lista de Capacidades haverá campos específicos para data de expedição, validade e 

revisão, no caso de atualização com ampliação ou redução de itens, em função dos resultados da 

última visita de auditoria. 
 

4. OBSERVAÇÕES 

a. A Lista de Capacidades de Empresa listará o material de aviação enquadrado nos grupos a 

seguir: 

1) Grupo 1  - aeronaves, bem como materiais (componentes, acessórios e peças de reposição) 

e equipamentos nelas montados ou de uso nelas embarcados, compondo sistema com as aeronaves; 

2) Grupo 2  - sistemas de armas aéreas, incluindo suas munições, e de autodefesa embarcados, 

compondo sistema com as aeronaves; 

3) Grupo 3  - equipamentos, vestuário e acessórios específicos para uso individual pelos 

aeronavegantes, compondo sistema com as aeronaves; 

4) Grupo 4  - equipamentos, vestuário e acessórios específicos para uso individual pelos 

aeronavegantes ou de operação e segurança de aeródromo, não compondo sistema com as 

aeronaves; 

5) Grupo 5  - ferramental, bancos de testes e equipamentos para manutenção de material de 

aviação. 

6) Grupo 6  - outros equipamentos com requisitos específicos e emprego especializado na área 

de aviação, inclusive operação e segurança de aeródromo; e 

7) Grupo 7  - equipamentos de apoio de solo, compreendendo tratores e rebocadores de 

aeronaves, garfos e braços de tração, compressores, empilhadeiras, lavadoras, transportadores e 

paletas de todos os tipos. 
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b. Serão considerados abrangidos pela Lista de Capacidades de Empresa em vigor, os produtos 

superadores (versões mais evoluídas) ou os similares (substitutos) de mesmo fabricante que tenham 

as mesmas funcionalidades, desde que a empresa preencha os requisitos de qualificação técnica, até 

inclusão na lista após nova auditoria de qualificação. 

 

5. MODELO DE LISTA DE CAPACIDADES DE EMPRESA 

A Lista de Capacidades de Empresa será concebida como no exemplo a seguir: 

 

 
 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

COMANDO  LOGÍSTICO 

DIRETORIA DE MATERIAL DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 

 

 

LISTA DE CAPACIDADES DE EMPRESA REFERENTE AO ATESTADO DE 

CONFORMIDADE NR ____/____ 

 

 

Razão Social da empresa/organização atestada 

 

Expedido em: __/__/___                             Rev X                               Expira em: __/__/___ 

 

Nr Padrão Classe Tipo de Serviço Grupo Limitações 

01 C 3 
Reparo em células de 

aeronaves 
1 

AS 365 K 

02 F 1 

Manutenção e/ou reparos 

em equipamentos de rádio-

navegação e/ou 

comunicação de aeronaves 

1 

a) Manutenção VHF 20-B 

Collins  

b) Manutenção e Reparo Eqp 

ARC-182 - Collins 

03 H única Serviços Especializados 

2 
a) Manutenção no Alijador-

Mecânico M4-A 

1 
b) Instalação do Sistema de 

Imagem de Visão Noturna 

      

      

      

 

Obs: Encontram-se também abrangidos por esta listagem os produtos superadores ou os similares 

de mesmo fabricante que tenham as mesmas funcionalidades. 

 

Brasília, DF, ____ de ___________________ de ________ 

 

__________________________________________    ____________________________________                                        

Auditor Encarregado da Avaliação e Qualificação     Diretor de Material de Aviação do Exército 

= = = = = = = = = = = =  = = = = = = = =FIM DO ANEXO = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =   
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INSTRUÇÃO 

DE 

AVIAÇÃO 

DO 

EXÉRCITO 

ANEXO H 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) PARA A 

VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE 

InAvEx 

 

1.005 

Rev 1 

FEV 2011 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) PARA A VERIFICAÇÃO DE 

CONFORMIDADE 

 

1. Prever no PIV a visita técnica para verificação de conformidade da empresa. 

 

2. Verificar se a empresa enviou a solicitação de verificação de conformidade para DMAvEx, 

de acordo com o Anexo “A”. 

 

3. Após autorização da DMAvEx, contatar a empresa para agendar a data de verificação de 

conformidade. 

 

4. Enviar documentação de preparação da empresa a ser atestada: 

a. planilha com status da documentação, suprimento, treinamento e ferramental; 

b. questionário de verificação de conformidade InAvEx – 1005/2011 (para que a empresa 

preencha as duas primeiras folhas e verifique o que será auditado); 

c. enviar Listagem de Itens com Demanda e sem Empresa Reparadora; e 

d. enviar Cronograma de Licitações (se houver). 

 

5. Levantar lista de capacitação da empresa: 

a. itens que a empresa está autorizada a realizar serviços segundo a última verificação de 

conformidade; 

b. verificar se a empresa está realizando implantação de projetos na AvEx; 

c. levantar não-conformidades de serviços da empresa (atrasos, falhas em reparos, dificuldades 

com atestado de conformidade, etc.), com base no relatório anual das unidades usuárias; 

d. verificar na na verificação de conformidade anterior observações feitas e não-

conformidades; e 

e. elaborar Listagem de Itens Críticos a serem verificados na na verificação de conformidade. 

 

6. Levantar lista de itens descritos em contrato (se existir contrato) 

Verificar se existe alguma discrepância com itens descritos na Lista de Capacitação (todos os 

itens descritos em contrato devem estar na Lista de Capacitação da Empresa). 

 

7. Verificar com DMAvEx passagens e diárias para missão 

Verificar data da passagem e/ou disponibilidade da viatura para deslocamento. 

 

8. Preparar documentação para a visita de verificação de conformidade 

a. Questionário de verificação de conformidade. 

b. InAvEx– 1005/2011. 

c. Lista de Capacitação da Empresa. 

d. Listagem de Itens com Demanda e sem Empresa Reparadora. 

e. Listagem com demanda de todos os itens. 

f. Cronograma de Licitações. 

g. Listagem de Itens Críticos. 

 

 

 

9. Dicas para avaliar determinados itens do Questionário 
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a. ESTRUTURA ORGANIZAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

1) A qualificação do pessoal deve estar de acordo com o previsto no RBHA 145 para as oficinas 

de manutenção. Confrontar também com o tempo de experiência exigido, tanto pela empresa quanto 

pelas normas vigentes. 

2) Vínculo contratual pode ser comprovado com o contrato de prestação de serviços, de trabalho 

e com a assinatura na Carteira de Trabalho. 

3) Os cursos de reciclagem envolvem tanto a reciclagem de competências, quanto a reciclagem 

de procedimentos e instruções da empresa. 

 

b. GARANTIA DA QUALIDADE 

1) A empresa não necessariamente deverá ter os dois manuais. Se ela não tiver um dos 

manuais, marcar o item correspondente como não apresentado ou NA. Atentar para o prescrito no 

corpo da InAvEx. 

2) Os elementos do Grupo 2.1 são: a alta direção, o Responsável Pela Qualidade do Serviço 

(RPQS), o inspetor da qualidade e/ou o responsável pelo sistema de gestão da qualidade. 

 

c. MÉTODOS PROCESSOS E INSPECÕES 

Esta ficha avalia os procedimentos descritos no Manual de Garantia da Qualidade (MGQ) ou 

no Manual de Procedimentos de Instrução (MPI). 

 

d. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

A capacitação do Item 4.5 tem a ver com profissional que seja habilitado no manuseio 

daquela documentação técnica específica. Perguntar como é o sistema em que a documentação 

técnica está escrita (ATA 100 ou outro), como é feita a atualização da documentação técnica, como 

sabe que a documentação técnica está atualizada, etc. 

 

e. OFICINAS 

1) Nas oficinas, deve-se verificar se o ferramental está de acordo com o recomendado pelos 

fabricantes. Uma lista de equipamentos está reproduzida no Anexo J a esta InAvEx. 

2) Nos locais que exijam ambiente controlado, verificar se o controle tem sido feito e 

registrado. 

 

f. METROLOGIA   

Se a empresa não calibra suas próprias ferramentas, considerar os Itens 11.1 e 11.2 não se 

aplicam. 

 

g. SUPRIMENTO - RECEBIMENTO - ESTOCAGEM – GERENCIAMENTO 

1) Verificar se os itens são estocados de acordo com as normas dos fabricantes. Atentar para o 

aterramento das prateleiras que armazenam componentes eletrônicos, além de estarem revestidas 

com material isolante. 

2) Exige-se que pneus, borrachas, elastômeros, retentores (o’rings), entre outros, sejam 

guardados em câmaras escuras. Os pneus também devem ser girados 90° periodicamente. 

3) Atentar para itens que devam ser armazenados em local climatizado. 

4) Atentar para áreas designadas para recebimento e expedição: tem de estar separadas 

fisicamente. 

 

h. SEGURANÇA, CONSERVAÇÃO, HIGIENE E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 
 - Verificar se o pessoal está usando o MPI de acordo com o risco levantado no Mapa de 

Risco. 

= = = = =  = = = = = = = = = = = = = = =FIM DO ANEXO = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = 
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INSTRUÇÃO 

DE 

AVIAÇÃO 

DO 

EXÉRCITO 

ANEXO I 

FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE VERIFICAÇÃO 

DE CONFORMIDADE DE EMPRESAS 

InAvEx 

 

1.005 

Rev 2 

NOV 2011 

 

FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DE 

EMPRESAS 

 

 

 
 

 

= = = = = = = = = = = = = =  = = = == = =FIM DO ANEXO = = = = = = = = = = = = = = = = = = =   
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INSTRUÇÃO 
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FEV 2011 

 

REGULAMENTO 145 - APÊNDICE A 

 

LISTA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

 

NOTA: Quando aparecer um asterisco (*) após qualquer dos serviços listados neste Apêndice, 

significa que a empresa não precisa possuir os equipamentos e/ou materiais necessários à execução 

do referido serviço, desde que tal serviço tenha sido contratado com outra empresa que possua os 

equipamentos e/ou materiais necessários. 

 

1. O requerente de um Certificação de Homologação de Empresas (CHE) Padrão C, Classes 1, 2 e 3 

ou 4 deve prover equipamentos e materiais como necessários para executar eficientemente os 

seguintes serviços: 

a. Componentes estruturais de aço: 

- reparo ou substituição de tubos e conexões de aço usando, quando necessário, técnicas 

apropriadas de soldagem; 

- tratamento anticorrosivo do exterior e interior de peças de aço; 

- operações simples de usinagem, como confecção de mancais, buchas, parafusos, etc; 

- operações complexas de usinagem envolvendo o uso de plainas, tornos, fresas, etc; (*) 

- deposição eletrolítica de metais ou anodização; (*) 

- fabricação de pequenas peças de aço (suportes, fixações, etc); 

- operações de limpeza com jato de ar abrasivo ou de limpeza química; (*) 

- tratamento térmico;(*) 

- inspeção através de partículas magnéticas; e (*) 

- reparo ou reconstrução de tanques metálicos; (*) 

b. Estruturas de madeira: 

- emendas em longarinas; 

- reparos em reforçadores e longarinas; 

- fabricação de longarinas; (*) 

- reparos ou substituição de nervuras metálicas; 

- alinhamento interno de asas; 

- reparos ou substituição de revestimentos de contraplacado; e 

- tratamento de madeira contra deterioração. 

c. Componentes estruturais e revestimentos de liga leve: 

- reparos e substituição de revestimentos usando equipamentos e ferramentas elétricas ou 

pneumáticas; 

- reparos e substituição de membros e componentes tais como tubos, dutos, capotas de motor, 

ligações, fixações, etc; 

- alinhamento de componentes usando gabaritos fixos ou móveis como no caso de junção de 

seções da fuselagem ou outras operações similares; 

- confecção de matrizes ou moldes de madeira; 

- inspeção por líquido penetrante fluorescente de componentes; e (*) 

- fabricação de peças estruturais e componentes tais como tubos, dutos, capotas de motor, 

ligações, fixações, etc; (*) 

- Inspeção através de ultrassom. (*) 

d. Revestimentos de tela: 

- reparos em revestimentos de tela; 

- recuperação e acabamento de componentes e de toda a aeronave. (*) 
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e. Sistemas de controle: 

- recuperação de cabos de controle usando técnicas apropriadas de emendas e junção dos 

mesmos; 

- ajustagem e padronização de todo o sistema de controle; 

- recuperação ou reparos em todos os componentes de articulação do sistema de controle, tais 

como pinos, buchas, mancais, etc; e 

- instalação de unidades e componentes do sistema de controle. 

f. Sistemas de trem-de-pouso: 

- recuperação ou reparo de todos os componentes de articulação e de fixação do trem-de-

pouso tais como parafusos, mancais, montantes, etc; 

- revisão geral e reparos em amortecedores elásticos; 

- revisão geral e reparos em amortecedores hidráulico-pneumáticos; (*) 

- revisão geral e reparos em componentes do sistema de freio; (*) 

- condução de testes de ciclagem do trem de pouso retrátil; 

- revisão geral e reparos nos circuitos elétricos; 

- revisão geral e reparos em componentes do sistema hidráulico; e (*) 

- reparo e fabricação de linhas hidráulicas. 

g. Sistema de fiação elétrica: 

- diagnóstico de mau funcionamento; 

- reparo ou substituição de fiação; 

- instalação de equipamentos elétricos; e 

- teste em bancada de componentes elétricos (não confundir com testes complexos em 

bancada a serem realizados após revisões gerais). 

h. Operações de montagem: 

- montagem de partes componentes da célula como trem de pouso, asas, controles, etc; 

- ajustagem e alinhamento de componentes da célula, incluindo aeronaves complexas e 

sistemas de controle; 

- instalação de motores; 

- instalação de instrumentos e acessórios; 

- reparo e montagem de componentes plásticos como parabrisas, janelas, etc; 

- levantamento em macacos ou em guincho de uma aeronave completa; 

- condução de operações de peso e balanceamento (estas operações devem ser conduzidas em 

áreas livres de corrente de ar); (*) e 

- balanceamento de superfícies de controle. 

 

2. O requerente de um CHE Padrão D, Classes 1, 2 e 3, deve prover equipamentos e materiais como 

necessários para executar eficientemente os seguintes serviços: 

a. Classes 1 e 2: 

1) manutenção e modificações em motores, incluindo substituição de partes: 

- execução de limpeza química e mecânica; 

- desmontagem de motores; 

- substituição de guias e assentos de válvulas; 

- substituição de casquilhos, buchas, rolamentos, pinos, chavetas, etc.(*) 

- operações de deposição eletrolítica (cobre, prata, cádmio, etc.); (*) 

- operações de aquecimento (envolvendo, o uso de técnicas recomendadas requerendo 

instalações para controle do aquecimento); 

- operações de resfriamento e encolhimento; 

- remoção e substituição de prisioneiros; 

- inscrição ou fixação de informações de identificação; 

- pintura de motores e componentes; 

- tratamento anticorrosão de partes; e 

- substituição e reparos em componentes do motor feitos de chapas de liga leve ou de aço, 
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tais como defletores, ligações, etc. (*) 

2) inspeção de todas as peças, usando meios e técnicas apropriadas: 

- inspeções magnéticas, fluorescentes ou outros tipos aceitáveis; (*) 

- determinação precisa de folgas e tolerâncias de todas as peças; 

- inspeção de alinhamento de bielas, eixos de manivela, eixos comando de válvulas, etc; 

- balanceamento de partes incluindo eixos de manivela, eixo comando de válvulas, tuchos, 

etc; e (*) 

- inspeção nas molas de válvulas. 

3) Execução de serviços rotineiros de usinagem: 

- operações de esmerilhamento, retificação e polimento de precisão (incluindo em eixos de 

manivela, corpo de cilindros, etc); (*) 

- operações de furação, abertura de rosca, perfuração, fresagem e corte de precisão; (*) 

- alargamento de furos para chavetas, buchas, mancais, rolamentos e outros componentes 

similares; e 

- esmerilhamento de válvulas. 

4) Execução de operações de montagem: 

- ajuste do tempo das válvulas e ignição; 

- fabricação e teste de cablagem de ignição; 

- montagem de tubulações rígidas e flexíveis; 

- preparação de motores para estocagem curta e longa; 

- teste funcional de acessórios do motor (não confundir tais testes com aqueles mais 

complexos executados após revisão geral do componente); (*) 

- levantamento de motores por meios mecânicos; 

- instalação de motores em aeronaves; e (*) 

- alinhamento e ajustagem dos controles do motor (*) 

(Obs) Após a instalação de motores na aeronave e do alinhamento e ajustagem dos 

controles dos mesmos, o serviço deve ser inspecionado por uma pessoa devidamente qualificada. 

As pessoas que supervisionam ou inspecionam tais trabalhos devem entender perfeitamente os 

detalhes pertinentes da instalação. 

5) Teste de motores que sofreram revisão geral em conformidade com as recomendações do 

fabricante. Os equipamentos de teste devem ser os mesmos recomendados pelo fabricante do 

particular motor sendo testado ou equipamentos equivalentes capazes de atingir os mesmos 

objetivos. O teste pode ser executado pela própria empresa ou pode ser contratado com terceiros. 

Em qualquer caso, a empresa será responsável pela aceitação final do motor testado. 

b. Classe 3: Os equipamentos e os requisitos de teste para motores a turbina são determinados 

inteiramente pelas recomendações do fabricante, incluindo técnicas, métodos de inspeção e ensaios. 

Um banco de provas com correlação para cada modelo constante de seu Adendo ao CHE também 

deve ser disponibilizado.(*) 

 

3. O requerente de um CHE Padrão E, Classes 1 e 2, deve prover equipamentos e materiais como 

necessários para executar eficientemente os seguintes serviços: 

a. Classe 1: 

1) manutenção e modificações de hélices, incluindo instalação e reparo de partes: 

- substituição de pontas de pás; 

- acabamento superficial de hélices de madeira; 

- execução de marchetagem em madeira; 

- acabamento superficial em hélices plásticas; 

- alinhamento, dentro das tolerâncias previstas, de pás empenadas; 

- modificação de diâmetro e perfil de pás; (*) 

- execução do acabamento e polimento final; 

- pintura; e 

- remoção e reinstalação em motores. 
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2) inspeção de componentes usando meios apropriados de inspeção: 

- inspeção de hélices em conformidade com desenhos e especificações do fabricante; e 

- inspeção de cubos e pás quanto a falhas e defeitos, usando dispositivos de inspeção 

magnéticos ou fluorescentes; (*) 

- inspeção de cubos e pás quanto a falhas e defeitos, incluindo verificação das gravações de 

identificação, usando meios visuais; e 

- inspeção de cubos quanto a desgaste de rasgos de chavetas, ranhuras e qualquer outro 

defeito. 

3) reparos e substituição de componentes (não aplicável a esta classe). 

4) balanceamento de hélices: 

- testes quanto ao posicionamento correto na aeronave; e 

- testes quanto ao desbalanceamento horizontal e vertical (este teste deve ser feito com 

equipamento de precisão). 

5) testes do mecanismo de mudança de passo da hélice (não aplicável a esta classe). 

b. Classe 2: 

1) manutenção e modificações de hélices, incluindo a instalação e reparo de partes: 

- execução de todos os serviços listados no parágrafo 3.a.1) deste apêndice quando 

aplicáveis aos tipos e modelos de hélices para os quais a homologação foi requerida; 

- lubrificação adequada de partes móveis; e 

- montagem de hélice completa e dos subconjuntos, usando ferramentas especiais quando 

assim requerido. 

2) inspeção de componentes usando meios de inspeção apropriados: todos os serviços listados 

no parágrafo 3.a.2) deste Apêndice quando aplicáveis aos tipos e modelos de hélices para os quais a 

homologação foi requerida; 

3) reparo ou substituição de componentes: 

- substituição de pás, cubos ou qualquer outro componente; 

- reparo ou substituição de dispositivos antigelo; 

- remoção de dentes e arranhões em pás metálicas; e 

- reparos ou substituição de componentes elétricos da hélice. 

4) balanceamento de hélices: todos os serviços listados no parágrafo 3.a.4) deste Apêndice 

quando aplicáveis aos tipos e modelos de hélices para os quais a homologação foi requerida; 

5) teste do mecanismo de mudança de passo da hélice: 

- teste de hélices e componentes operados hidraulicamente; 

- teste de hélices e componentes operados eletricamente; e 

- teste do dispositivo de velocidade constante.(*) 

 

4. O requerente de um CHE Padrão F, Classe 1 deve prover equipamentos e materiais como se 

segue: 

a. para equipamentos de comunicações, os equipamentos e materiais como necessário para 

executar eficientemente os serviços listados no parágrafo 4.d. deste Apêndice e os seguintes 

serviços: 

- testes e reparos de fones, alto-falantes e microfones; e 

- medição da potência de saída de rádio-transmissores. 

b. para equipamentos de navegação, os equipamentos e materiais como necessários para executar 

eficientemente os serviços listados no parágrafo 4.d. deste Apêndice e os seguintes serviços: 

- testes e reparos de fones; 

- testes de alto-falantes; 

- reparos de alto-falantes; (*) 

- medição de sensitividade de antenas loop por métodos apropriados; 

- determinação e compensação dos erros quadrantais em equipamentos rádio para 

determinação de  direção de aeronaves (automático ou manual); e 
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- calibração, de acordo com padrões de desempenho aprovados, de qualquer equipamento de 

rádio-navegação em rota ou em aproximações, conforme os tipos de equipamentos para os quais a 

homologação foi requerida. 

c. para equipamentos radar, os equipamentos e materiais como necessários para eficientemente 

executar os serviços listados no parágrafo 4.d. deste Apêndice e os seguintes serviços: 

- medição da potência de saída de rádio-transmissores; 

- deposição metálica em linhas de transmissão, guias de onda e equipamentos similares de 

acordo  com apropriadas especificações; e (*) 

- pressurização apropriada do equipamento radar com ar seco, nitrogênio ou outro gás 

especificado. 

d. para qualquer tipo de equipamento rádio, os equipamentos e materiais para executar 

eficientemente os seguintes serviços: 

- execução de inspeção física de sistemas e componentes de rádios por métodos visuais e 

mecânicos; 

- execução de inspeções elétricas de sistemas e componentes de rádios por meio de 

apropriados instrumentos de teste elétricos e/ou eletrônicos; 

- verificação de cablagens, antenas, conectores, relés e outros componentes de rádio 

associados, visando detectar falhas de instalação; 

- verificação de sistemas de ignição e acessórios da aeronave para determinação de fontes de 

interferência elétrica; 

- verificação de fontes de potência elétrica da aeronave quanto à sua adequabilidade e 

funcionamento apropriado; 

- testes de instrumentos de rádio; (*) 

- execução de revisão geral, testes e verificação de dinamotores, inversores e outros aparelhos 

rádio-elétricos; (*) 

- pintura e acabamento das caixas dos equipamentos; (*) 

- usando métodos apropriados, execução de marcações de calibração e outras informações em 

painéis de controle rádio e em outros componentes, como requerido; (*) 

- execução e reprodução de desenhos, diagramas de fiação e outros materiais similares 

requeridos  para registrar alterações e/ou modificações em rádios (podem ser usadas fotografias, em 

lugar de desenhos, quando elas forem tão ou mais adequadas para registro de modificação que os 

desenhos); (*) 

- fabricação de conjuntos de eixos de sintonia, consoles, conjuntos de cabos ou outros 

componentes similares usados em rádios e em instalações de rádio em aeronaves; (*) 

- alinhamento de circuitos sintonizados (RF e IF); 

- instalação e reparos em antenas de aeronaves; 

- instalação de sistemas rádio completos em aeronaves e preparação de relatórios de peso e 

balanceamento.(*) (Uma instalação de sistema rádio requerendo alterações na estrutura da aeronave 

deve ser executada, supervisionada e inspecionada por pessoal qualificado; 

- medição de valores de modulação, ruído e distorção em rádios; 

- medição de frequencias de rádio e rádio-frequencia quanto às apropriadas tolerâncias e 

execução das calibrações necessárias ao apropriado funcionamento dos rádios; 

- medição da atenuação da rádio-frequencia ao longo das linhas de transmissão; 

- determinação da forma e fases de ondas em rádios, quando aplicável; 

- determinação da adequabilidade da antena, das características e do posicionamento da linha 

de transmissão e da caixa de junção em função do tipo do equipamento rádio ao qual elas serão 

conectadas; 

- determinação das condições operacionais do equipamento rádio instalado na aeronave pelo 

uso de adequados equipamentos portáteis de teste; 

- determinação da posição apropriada para instalação de antenas na aeronave; e 
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- teste de todos os tipos de válvulas, transistores e dispositivos similares com equipamentos 

compatíveis à homologação pretendida. 

 

5. O requerente de um CHE Padrão F, Classe 2, deve prover equipamentos e materiais como 

necessários para executar eficientemente os seguintes serviços: 

a. para instrumentos mecânicos: 

1) diagnósticos de mau funcionamento dos seguintes instrumentos: 

- indicadores de razão de subida; 

- altímetros; 

- velocímetros; 

- indicadores de vácuo; 

- indicadores de pressão de óleo; 

- indicadores de pressão de combustível; 

- indicadores de pressão hidráulica; 

- indicadores de pressão de degelador; 

- tubo pitot-estático; 

- bússolas de indicação direta; 

- acelerômetro; 

- tacômetros de indicação direta; 

- liquidômetros de indicação direta; e 

- equipamentos óticos (derivômetros, sextantes, etc). (*) 

2) manutenção e modificação de instrumentos, incluindo instalação e substituição de peças: 

- execução destes serviços nos instrumentos listados no parágrafo 5.a.1) deste Apêndice. 

(Obs) O serviço de instalação inclui fabricação de painéis de instrumentos e outros 

componentes estruturais de instalação. A empresa deveria ser equipada para tal fabricação. 

Entretanto, ela pode subcontratar tais serviços com outra empresa equipada para executá-los. 

3) inspeção, teste e calibração de instrumentos. Execução desses serviços nos instrumentos 

listados no parágrafo 5.a.2) deste Apêndice, na aeronave e fora dela quando apropriado. 

b. Para instrumentos elétricos: 

1) diagnóstico de mau funcionamento dos seguintes instrumentos: 

- tacômetros; 

- sincroscópios; 

- indicadores de temperatura; 

- indicadores tipo resistência elétrica; 

- indicadores tipo magnetos móveis; 

- indicadores de combustível tipo resistência; 

- unidades de alarme (combustível e óleo); 

- indicadores e sistemas selsyn; 

- indicadores e sistemas autossíncronos; 

- bússolas de indicação remota; 

- indicadores de quantidade de combustível; 

- indicadores rádio; 

- amperímetros; e 

- voltímetros. 

2) manutenção e modificações de instrumentos, incluindo instalação e substituição de peças: 

- Execução desses serviços nos instrumentos listados no parágrafo 5.b.1) deste Apêndice. 

(Obs) O serviço de instalação inclui fabricação de painéis de instrumentos e outros 

componentes estruturais de instalação. A empresa deveria ser equipada para tal fabricação. 

Entretanto, ela pode subcontratar tais serviços com outra empresa equipada para executá-los; 

3) inspeção, teste e calibração dos instrumentos listados no parágrafo 5.c.1) deste Apêndice, 

na aeronave ou fora dela quando apropriado. 
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c. Para instrumentos eletrônicos: 

1) diagnóstico de mau funcionamento dos seguintes instrumentos: 

- indicadores de quantidade tipo capacitância; 

- outros instrumentos eletrônicos; e 

- analisadores de motor. 

2) manutenção e modificações de instrumentos, incluindo instalação e substituição de peças: 

Execução desses serviços nos instrumentos listados no parágrafo 5.d.1) deste apêndice. 

(Obs) O serviço de instalação inclui fabricação de painéis de instrumentos e outros 

componentes estruturais de instalação. A empresa deveria ser equipada para tal fabricação. 

Entretanto, ela pode subcontratar tais serviços com outra empresa equipada para executá-los; 

3) Inspeção, teste e calibração dos instrumentos listados no parágrafo 5.d.1) deste Apêndice, 

na aeronave ou fora dela quando apropriado. 

 

6. O requerente para um CHE Padrão F, Classe 3 deve prover equipamentos e materiais como 

necessários para executar eficientemente os seguintes serviços, sempre de acordo com as 

pertinentes especificações e com as recomendações dos fabricantes: 

a. diagnóstico de mau funcionamento de acessórios; 

b. manutenção e modificações de acessórios, incluindo instalação e substituição de peças; 

c. inspeção, teste e, quando necessário, calibração de acessórios. 
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REGULAMENTO 145 - APÊNDICE “B” 

PADRÕES E CLASSES DE EMPRESAS 

QUALIFICAÇÃO DAS EMPRESAS 

 

PADRÃO                                   CLASSE TIPO DE SERVIÇO LIMITAÇÃO 

A ÚNICA 

Escritório de projetos e/ou 

desenvolvimento de 

aeronaves e/ou componentes 

 

B 
1 Fabricação de aeronaves. Por modelo de aeronaves. 

2 Fabricação de componentes. Por modelo de componente. 

       C 

1 

Manutenção, modificações 

e/ou reparos em células de 

aeronaves 

Aeronaves de estrutura mista com peso 

máximo até 5.670 kg, por modelo de 

aeronave. No caso das de asas rotativas,  

peso máximo até 2.730 kg. 

2 

Aeronaves de estrutura metálica com peso  

máximo até 5.670 kg, por modelo de  

aeronave. No caso das de asas rotativas,  

peso máximo até 2.730 kg. 

3 

Aeronaves de estrutura mista com peso 

máximo acima de 5.670 kg, por modelo de 

aeronave. No caso das de asas rotativas,  

peso máximo acima de 2.730 kg. 

4 

Aeronaves de estrutura metálica com peso  

máximo acima de 5.670 kg, por modelo  de 

aeronave. No caso das de asas rotativas, 

peso máximo acima  de 2.730 Kg. 

D 

1 
Manutenção, modificações 

e/ou reparos em motores de 

aeronaves 

Motores alternativos até 400 HP por 

modelo. 

2 
Motores alternativos acima de 400 HP por 

modelo. 

3 Motores a turbina por modelo. 

E 

1 
Manutenção, modificações 

e/ou reparos em hélices de 

aeronaves. 

Passo fixo por modelo. 

2 Passo variável por modelo. 

3 

Manutenção, modificações 

e/ou  reparos em rotores de 

aeronaves de asas rotativas. 

Por modelo de rotor. 
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PADRÃO CLASSE TIPO DE SERVIÇO LIMITAÇÃO 

F 

1 

Manutenção, modificações 

e/ou  reparos em  

equipamentos de  

rádionavegação e/ou 

comunicação de aeronaves. 

Por modelo de equipamento 

2 

Manutenção, modificações 

e/ou reparos em 

instrumentos de aeronaves. 

Por modelo de instrumento. 

3 

Manutenção, modificações 

e/ou reparos em acessórios 

de aeronaves. 

Por modelo de acessório. 

G - Reservado  

H ÚNICA Serviços Especializados. Por modelo de serviço. 

 

= = = = = = = = =  = = = = = = = = = = =FIM DO ANEXO = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = =  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta MINISTERIO DO EXERCITO (31341225)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 758



/

jusbrasil.com.br
6 de Novembro de 2019

2º Grau

Superior Tribunal de Justiça STJ - SENTENÇA ESTRANGEIRA
: SE 13712 US 2015/0102125-2

Entre no Jusbrasil para imprimir o conteúdo do Jusbrasil
Acesse: https://www.jusbrasil.com.br/cadastro

Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/191645194/sentenca-estrangeira-se-13712-
us-2015-0102125-2

Consulta julgado STJ (31409453)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 759



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

INSTITUTO DE FOMENTO E COORDENAÇÃO INDUSTRIAL
Praça Marechal Eduardo Gomes, nº 50 - Vila das Acácias

S. J. Campos - SP- CEP 12228-901
Tel: (12)3947-7100 / Fax: (12)3947-7111 / e-mail: protocoloifi@ifi.cta.br

Ofício nº 10/CPA/2534
Protocolo COMAER nº 67770.002994/2019-77

S. J. Campos, 27 de agosto de 2019.

Ao Senhor
Ten-Cel. QOBM RENATO DE FREITAS MENDES
Comandante do 1º Esquadrão de Aviação Operacional
Grupamento de Aviação Operacional do CBMDF
SAM Bloco D Módulo E - Bairro Asa Norte
CEP 70620-040 Brasília DF

Assunto: Certificação de capacete de voo.

Prezado Senhor,

1. Em atenção ao Ofício SEI-GDF n.º 33/2019 - CBMDF/GAVOP/1° ESAV, de 06
 que solicita informações sobre o capacete de voo modelo EPH-2 da empresade agosto de 2019,

ESRA, informo o seguinte:

a) Em 03 de agosto de 2001, com base no Relatório de Homologação
Provisória do processo 0757/FHM, foi emitido um certificado provisório para o capacete EPH-2
com validade de 06 meses, em função de não terem sido realizados os ensaios estruturais
previstos nas Normas MIL-H-85047A(AS) e MIL-DTL-87174A(USAF), bem como não terem
sido apresentados os documentos faltantes para a continuidade das atividades de certificação. Por
isso, ressalto que o parecer emitido em 2001 orientou que os testes de impacto, entre outros, para
fins de certificação definitiva, deveriam ser realizados.

b) Com relação à Norma EN966:2012, que trata de ensaios em capacetes para
esportes aéreos, esta não fez parte da base de certificação constante do requerimento da empresa
para a certificação do capacete e não é possível informar se o capacete atende à norma em
questão.

c) Referente à norma MIL-DTL-43511, não é possível informar se o capacete
atende à norma pois esta também não fez parte da base de certificação proposta ao IFI.

d) O Relatório de Ensaio Código E79-000000/F0010, emitido pelo Instituto de
Atividades Espaciais, subordinado ao então CTA, apresenta os resultados da avaliação
qualitativa funcional do capacete EPH-2, com supressor de ruído, fabricado pela empresa ESRA
Engenharia. De acordo com o citado Relatório de Ensaio, a funcionalidade do capacete foi

Assinado digitalmente por JOSE RENATO DE ARAUJO COSTA
ESTE DOCUMENTO DEVE SER AUTENTICADO NO PORTAL https://adoc.aer.mil.br/adoc,

informando o código: A4ZYI3CI.YYHSGURL.JRREYWIW.FBKMP4FZ
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(FL 2/2 do Ofício Externo nº 10/CPA/2534 - IFI, de 27 AGO 2019, Prot nº
67770.002994/2019-77)

JOSÉ RENATO DE ARAUJO COSTA Coronel Aviador
Diretor do Instituto de Fomento e Coordenação Industrial

considerada satisfatória. No entanto, ele é apenas uma parte do processo de homologação que
estava sendo conduzido pelo IFI e somente com base nesse relatório não é possível comprovar
que o referido capacete atende às normas em vigor.

e) O certificado do capacete EPH-2 não se encontra válido, devido à empresa
não ter comprovado que o produto atendia aos requisitos estabelecidos pelas referidas Normas. 

2. Coloco-me à disposição desse Grupamento para o esclarecimento de eventuais
dúvidas adicionais.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por JOSE RENATO DE ARAUJO COSTA
ESTE DOCUMENTO DEVE SER AUTENTICADO NO PORTAL https://adoc.aer.mil.br/adoc,

informando o código: A4ZYI3CI.YYHSGURL.JRREYWIW.FBKMP4FZ
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Grupamento de Aviação Operacional

1° Esquadrão de Aviação Operacional

 

Parecer Técnico SEI-GDF n.º 13/2019 - CBMDF/GAVOP/1° ESAV  

   

Ao Senhor Pregoeiro Ten-Cel. QOBM/Comb.  FRANKNEI DE OLIVEIRA RODRIGUES

 

Em resposta ao memorando 395 protocolo SEI-GDF (31161296), que trata de parecer
técnico referentes aos recursos e contrarrazões apresentadas para o Pregão Eletrônico nº 72/2019 -
DICOA/DEALF/CBMDF, protocolos
nº 30888468, 30888520, 30947739, 31160774, 31160983 e 31161085, este setor técnico emite o
seguinte parecer.

 1 - Recurso da Empresa Quartzo (30888468)

Quanto as suas caracterís cas gerais: Empresa QUARTZO - Engenharia de Defesa,
Indústria e Comércio LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº: 05.316.271/0001-74; Inscrição Estadual nº
77.834.680, empresa brasileira estabelecida à Rua Feliciano Sodré, nº 19, Sala 2 - Centro. CEP -
28.941-154, São Pedro da Aldeia - RJ., telefone/Fax (22) 2647-6167, e-mail:
carloscano@quartzoengdef.com.br, por intermédio de seu representante legal o Sr CARLOS ALBERTO
MARTINS CANO;

A referida empresa solicitou, conforme o documento (30888468), em seu item 4 - Dos
Pedidos, a Desclassificação da empresa DTE DO BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA
EIRELLI, CNPJ 32.511.488/0001-08, uma vez que a empresa não teria cumprido todas as determinações
legais e editalícias.

Após a leitura do recurso impetrado pela empresa Quartzo, está setorial afirma que:
O atestado de capacidade técnica serve para comprovar que a empresa tem competência para cumprir
o objeto do edital(EPI), os documentos vão comprovar que houve venda anterior ao certame, conforme
consta na lei de licitações 8666/93 venda do objeto para o órgão público ou empresa par cular, sendo
entregue pela empresa DTE conforme protocolo SEI-GDF(31160983) cumprindo exigência do Edital de
acordo com os itens:. 

7.2.1 As licitantes devidamente cadastradas no SICAF deverão encaminhar
os seguintes documentos:

 III – Comprovação de ap dão no desempenho de a vidade per nente
compa vel em caracterís cas com o objeto desta licitação, por intermédio
da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado; considerando-se compatível,
a comprovação de fornecimento anterior de objeto com as seguintes
características: Equipamento de Proteção Individual;

7.2.2 As Licitantes não cadastradas ou com situação irregular junto ao
SICAF, deverão encaminhar os seguintes documentos:

IX – Comprovação de ap dão no desempenho de a vidade per nente
compa vel em caracterís cas com o objeto desta licitação, por intermédio
da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado; considerando-se compatível,
a comprovação de fornecimento anterior de objeto com as seguintes
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características: Equipamento de Proteção Individual;

Considerando que Macacão de Voo é tratado em aquisições do CBMDF como
EPI(equipamento de proteção individual), e em outras corporações e ins tuições:  Receita Federal
protocolo SEI-GDF(31331742) e Polícia Militar protocolo SEI-GDF(31332358).

2- Recurso da Empresa Ultramar (30947739)

Quanto as suas caracterís cas gerais: Empresa ULTRAMAR IMPORTACÃO LTDA, pessoa
Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 81.571.010/0001-89, com sede na Rua Hipólito Henrique
Pfleger nº 3069, Rio Caveiras, Biguaçu-SC, vem, tempes vamente, por seu representante Legal o Sr.
Alencar Silvestre, portador do CPF sob o nº 549.827.239-15;

A referida empresa solicitou, conforme o documento (30947739), em seu item III -
Do Pedido, a Desclassificação da empresa DTE DO BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA
EIRELLI, CNPJ 32.511.488/0001-08, uma vez que a empresa não teria cumprido todas as determinações
legais e editalícias.

Após a leitura do recurso impetrado pela empresa Ultramar, está setorial afirma que:
O atestado de capacidade técnica serve para comprovar que a empresa tem competência para cumprir
o objeto do edital(EPI), os documentos vão comprovar que houve venda anterior ao certame, conforme
consta na lei de licitações 8666/93 venda do objeto para o órgão público ou empresa par cular, sendo
entregue pela empresa DTE conforme protocolo SEI-GDF(31160983) cumprindo exigência do Edital de
acordo com os itens:. 

7.2.1 As licitantes devidamente cadastradas no SICAF deverão encaminhar
os seguintes documentos:

 III – Comprovação de ap dão no desempenho de a vidade per nente
compa vel em caracterís cas com o objeto desta licitação, por intermédio
da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado; considerando-se compatível,
a comprovação de fornecimento anterior de objeto com as seguintes
características: Equipamento de Proteção Individual;

7.2.2 As Licitantes não cadastradas ou com situação irregular junto ao
SICAF, deverão encaminhar os seguintes documentos:

IX – Comprovação de ap dão no desempenho de a vidade per nente
compa vel em caracterís cas com o objeto desta licitação, por intermédio
da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado; considerando-se compatível,
a comprovação de fornecimento anterior de objeto com as seguintes
características: Equipamento de Proteção Individual;

Considerando que Macacão de Voo é tratado em aquisições do CBMDF como
EPI(equipamento de proteção individual), e em outras corporações e ins tuições:  Receita Federal
protocolo SEI-GDF(31331742) e Polícia Militar protocolo SEI-GDF(31332358).

 

Quanto ao ques onamento sobre a falta de regulagem de volume no Capacete de Voo,
o que coloca o equipamento em desacordo com o edital. Esta setorial afirma que: o Edital em
seu Anexo I páginas 22/23 item 9 e página 15 item 12, diz que:

9. FORMA DE FORNECIMENTO, PRAZO DE ENTREGA E DE CORREÇÃO DE
VÍCIOS E RECEBIMENTO DO OBJETO (MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE
SUPRIMENTO)

9.2. O objeto será recebido provisoriamente, no ato da entrega, para
efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as
especificações constantes da proposta da empresa e neste Termo de
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Referência.

9.3. O objeto será recebido defini vamente, no prazo máximo de 10 (dez)
dias, após a verificação da qualidade e quan dade dos produtos e
consequente aceitação.

9.4. Após o recebimento defini vo do objeto será atestada a nota fiscal
para efeito de pagamento. 9.5. Se a Contratada deixar de entregar o
objeto dentro do prazo estabelecido sem jus fica va por escrito, aceita
pela Administração sujeitar-se-á às penalidades impostas no Decreto nº
26.851/2006.

9.8. O prazo para a contratada realizar correções de eventuais vícios
encontrados no(s) objeto(s) ou realizar subs tuições do(s) objeto(s) que
não atender(em) às especificações estabelecidas neste Termo de
Referência, por ocasião da entrega provisória, e entregá-lo(s) com as
correções ou subs tuições necessárias será de 30 (trinta) dias corridos, a
contar da devolução do bem por parte do CBMDF à Contratada

 DA ENTREGA DO MATERIAL

 12.2 Será recebido o material: I – provisoriamente, no ato da entrega, para
efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as
especificações constantes da proposta da empresa e neste Termo de
Referência. II – defini vamente, mediante termo circunstanciado, no
prazo máximo de 10 (dez) dias, após a verificação da qualidade e
quantidade dos produtos e consequente aceitação.

12.3 Após o recebimento defini vo do objeto, será atestada a Nota Fiscal
para efeito de pagamento;

12.4 Se a licitante vencedora deixar de entregar o material dentro do
prazo estabelecido sem jus fica va por escrito, aceita pela
Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas pela legislação
vigente e neste Edital.

Sendo assim, estando o equipamento em desconformidade com o Termo de Referência,
o mesmo não será aceito pelo CBMDF.

3- Recurso da Empresa DELTA (30888520)

Quanto as suas caracterís cas gerais: Empresa  DELTA Industria Comercio Importação
Exportação Ltda, com sede na Rua José dos Santos Nogueira, 147 - Bairro Jardim Sul, no Município de
São José dos Campos, Estado de São Paulo, CEP 12236-483, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
10.843.754/0001-67, neste ato, representada por sua Sócia-Administradora, Sonia Delta de Carvalho,
RG nº 16.249.814-7 - SSP/SP;

A referida empresa solicitou, conforme o documento (30888520), no item - Do Pedido, A
desclassificação da empresa DTE do Brasil Comercio de Equipamentos Eirelli, por não cumprir as
exigências do Termo de Referência e por apresentar documento falso para obter vantagem para si.
Seja revista a desclassificação da empresa DELTA, efetuada baseada num produto diferente do
oferecido na sua proposta eletrônica.

Após a leitura do recurso impetrado pela empresa DELTA, está setorial afirma que:
O atestado de capacidade técnica serve para comprovar que a empresa tem competência para cumprir
o objeto do edital(EPI), os documentos vão comprovar que houve venda anterior ao certame, conforme
consta na lei de licitações 8666/93 venda do objeto para o órgão público ou empresa par cular, sendo
entregue pela empresa DTE conforme protocolo SEI-GDF(31160983) cumprindo exigência do Edital de
acordo com os itens:. 

7.2.1 As licitantes devidamente cadastradas no SICAF deverão encaminhar
os seguintes documentos:

 III – Comprovação de ap dão no desempenho de a vidade per nente
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 III – Comprovação de ap dão no desempenho de a vidade per nente
compa vel em caracterís cas com o objeto desta licitação, por intermédio
da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado; considerando-se compatível,
a comprovação de fornecimento anterior de objeto com as seguintes
características: Equipamento de Proteção Individual;

7.2.2 As Licitantes não cadastradas ou com situação irregular junto ao
SICAF, deverão encaminhar os seguintes documentos:

IX – Comprovação de ap dão no desempenho de a vidade per nente
compa vel em caracterís cas com o objeto desta licitação, por intermédio
da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado; considerando-se compatível,
a comprovação de fornecimento anterior de objeto com as seguintes
características: Equipamento de Proteção Individual;

Considerando que Macacão de Voo é tratado em aquisições do CBMDF como
EPI(equipamento de proteção individual), e em outras corporações e ins tuições:  Receita Federal
protocolo SEI-GDF(31331742) e Polícia Militar protocolo SEI-GDF(31332358).

O fato da Administração Pública exigir o cumprimento de requisitos mínimos quando na
aquisição de bens e serviços, não está a macular os princípios da isonomia e ampla compe vidade e
sim se cercando, precavendo-se de possíveis dissabores futuros. Sendo assim, diferente do que
afirmou a empresa, o CBMDF não está desclassificando as empresas e sim seguindo o preconizado em
edital, analisando as documentações exigidas e as apresentadas de forma isonômicas, seguindo os
princípios administrativos e a lei de licitações.

Conforme consta em edital, com a finalidade de aumentar a quan dade de
par cipantes, foi aceito cer ficados, laudos ou relatórios de ensaio comprovando que o capacete foi
testado, conforme apresentado no certame pela reclamante, relatório de teste relatório de Ensaio
Código E79-000000/F0010 do equipamento capacete de voo SPH-2 emi do pelo IFI/DCTA e  Exército
Brasileiro.

Informo que o Grupamento de Aviação Operacional do CBMDF enviou oficio ao DCTA/IFI
solicitando informações do capacete de voo SPH-2 conforme protocolo SEI-GDF (26237300), e obteve a
seguinte resposta:

1) O Relatório de Ensaio Código E79-000000/F0010, emi do pelo Ins tuto de A vidades
Espaciais, subordinado ao então CTA, apresenta os resultados da avaliação qualita va funcional do
capacete EPH-2 somente para o supressor de ruído, fabricado pela empresa ESRA Engenharia.

2)  Informa ainda que o certificado do capacete EPH-2 não se encontra válido, devido à
empresa não ter comprovado que o produto atendia aos requisitos estabelecidos pelas referidas
Normas conforme protocolo SEI-GDF(31496604) (grifo GAVOP)

 

2.1 - A empresa DELTA  afirma que foi desclassificada injustamente por oferecer
produto diferente do que consta em documentos do IFI.

Conforme consta no site compras
governamentais https://www.comprasgovernamentais.gov.br/:

1) Item capacete C4/EPH-2 apresentado no ato da proposta pela empresa protocolo SEI-
GDF (31337021).

2) Documentação técnica apresentado protocolo SEI-GDF (31337544);

3) Este setor analisou a documentação apresentada com as seguintes observações:

a) Modelo apresentado segundo documentação técnica do Comando da Aeronáu ca
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Ins tuto de Fomento e coordenação Industrial C4 e homologado segundo norma AER161-P pag.3,
norma esta que não consta no Edital, e não u lizada pela referida ins tuição por se tratar de norma
obsoleta conforme resposta protocolo SEI-GDF (17203500).

b) Em consulta realizada os cer ficados de homologação apresentados  são de 02 de
agosto de 2006 InAvEx Nr 1005 e 19 de fevereiro de 2003 emi dos pelo Exército Brasileiro (pag.5 e 6),
trata-se de oficina de manutenção de equipamentos aeronáu cos, tendo revisão e atualização em 30
de dezembro de 2011 pelo MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO COMANDO LOCÍSTICO
(DCA/1946) DEPARTAMENTO MARECHAL FALCONIERI ( 31341225): Aprova a Revisão 2 da Instrução de
Aviação do Exército (InAvEx Nr 1005 - Avaliação e Qualificação de Empresas e Organizações Civis e
Militares) . Sendo assim, a documentação não está mais válida.

c) Documento apresentado na página 07 é somente um compara vo, não se tratando de
laudos, certificados ou testes que comprovem atendimento ao Edital.

d) Documento apresentado como RELATÓRIO DE ENSAIO  do capacete EPH-2 emi do
pelo Comando da Aeronáu ca Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento é uma avaliação
funcional do supressor de ruído (pag.10) do capacete ofertado  e confirmado em sua introdução (pag
14), não constando os testes que atendam as normas MIL-DTL 87174, NORMA MIL-DTL 43511 OU EN
966 exigidos em Edital.

Tendo em conta que as exigências são legí mas para a obtenção de equipamentos que
atendam às necessidades do CBMDF, o fato de exis rem no mercado modelos que não atendam aos
requisitos do edital não pode ser considerado como entrave a sua aquisição.

 

2.2 - A reclamante afirma que empresa DTE não apresentou qualquer documento, laudo
ou semelhante, válido, que comprove o atendimento  normas norma MIL DTL -87174 A e/ou
EN966:2012;

São exigências do Edital cer ficados ou relatórios de testes executados no país ou por
órgão como a FAA, EASA ou pelo DCTA/ IFI itens:

7.ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ACEITÁVEIS 

Com a finalidade de aumentar a concorrência, poderá ser aceito pelo
CBMDF, cer ficado ou relatório de testes executados no país de origem
ou por órgão como o FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION (FAA) ou
EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY (EASA), desde que acompanhado
de tradução juramentada, ou no Brasil pelo Departamento de Ciência e
Tecnologia Aeroespacial - DCTA da Força Aérea Brasileira/IFI/DCTA, que
legisla sobre as exigências de cer ficação e homologação em território
brasileiro, seguido de resultados que comprovem que atendam ou
superem os parâmetros estabelecidos em pelo menos uma das normas
citadas.(grifo)

Consta nos documentos apresentados pela empresa DTE relatórios de testes:

Impacto e Retenção - pagina 14 e 18 (original) e  página 43  e 47(traduzido); e ainda em
relatório da USAARL pag. 220 a 230, e 233 a 247 (traduzido).

Quanto ao ques onamento pela reclamante ao sistema de atenuação, verificou-se que
o capacete ofertado atende as exigências do edital o sistema STI exigido em Edital,  Norma MIL-STD-
1474E, norma que detalha o Speech Transmission Index (STI), nela é es pulado que o mínimo
aceitável para os predi vos de inteligibilidade.  O capacete Gentex HGU-56/P a ngiu  valor de 85%, o
qual foi demostrado no USAARL Report Nº 97-08 tabela 15, atendendo o requisito mínimo.

Atenuação de ruído ANR - pag. 19(original) e 49(traduzido).

Desempenho pelo método STI - pag.20 31(original), 147 e 214(traduzido)
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2.3 - A reclamante afirma que empresa DTE não apresentou qualquer documento, laudo
ou semelhante, válido, que comprove o atendimento  norma MIL-DTL- 43511 D das viseiras.

Em consulta realizado em documentação apresentada pela DTE não foi
encontrado nenhum documento, laudo ou semelhante que comprove o atendimento  norma MIL-DTL-
43511 D das viseiras.

A reclamante questiona  Apostila que não foi  emitida conforme a Convenção de Haia;

Equivoca se a reclamante porque consta na página 69 dos documentos apresentados
pela empresa DTE.

Informo ainda que no Brasil documentos estrangeiros só estão aptos a produzir efeitos
com a respec va tradução a referida convenção não é obrigatória, e conforme decisão do STJ
conforme link h ps://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/191645194/sentenca-estrangeira-se-13712-
us-2015-0102125-2.

 

Diante o exposto informo que o capacete Gentex HGU-56 ofertado pela empresa  DTE
DO BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA não atende a todas as exigências con das no
Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº  72/2019 - DICOA/DEALF/CBMDF protocolo SEI-GDF
(30566058), por não apresentar o quesito norma MIL-DTL 43511 viseiras.                           

Sendo assim, da provimento parcial aos recursos impetrados, negando porém os demais
pedidos. 

 

Documento assinado eletronicamente por JOAO ANTONIO MENEGASSI NETO, Ten-Cel.
QOBM/Comb, matr. 1400097, Comandante do Grupamento de Aviação Operacional, em
19/11/2019, às 18:09, 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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 31497007 código CRC= 787A15CF.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SAM Lote D Módulo E - Hangar Soldade Alberto F Fonseca  - Ba i rro Asa  Norte - CEP 70620-040 - DF

3901-8652
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Contratações e Aquisições

Comissão Permanente de Licitação/Pregoeiros e Equipe de Apoio

Relatório SEI-GDF n.º 43/2019 - CBMDF/DICOA/COPLI/PREAP Brasília-DF, 21 de novembro de 2019

RELATÓRIO DE RECURSO – ANÁLISE DO PREGOEIRO

 

PROCESSO SEI GDF Nº: 00053-00079697/2019-07.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2019-CBMDF.

OBJETO: Aquisição de capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção Individual (EPI)
des nado aos pilotos, médicos e enfermeiros do Grupamento de Aviação Operacional do Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo
de Referência constante do Anexo I do Edital.

ASSUNTO: Recursos Administra vos e Contrarrazões apresentados ao Pregão Eletrônico nº 72/2019-
CBMDF.

RECORREN TES: QUARTZO - ENGENHARIA DE DEFESA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº
05.316.271/0001-74; ULTRAMAR IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 81.571.010/0001-89 e DELTA
INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 10.843.754/0001-67.

RECORRIDA: DTE DO BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI, CNPJ nº
32.511.488/0001-08.

 

DOS FATOS

1. As empresas QUARTZO - ENGENHARIA DE DEFESA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e
ULTRAMAR IMPORTAÇÃO LTDA apresentaram, tempes vamente, RECURSO ao Pregão Eletrônico nº
72/2019-CBMDF contra a decisão deste pregoeiro de ter declarado a empresa DTE DO BRASIL
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI vencedora do certame. Já a empresa DELTA
INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA apresentou, tempes vamente, RECURSO ao
Pregão Eletrônico nº 72/2019-CBMDF contra a decisão de sua desclassificação no certame e a
declaração da empresa DTE DO BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI como
vencedora do mesmo. Por sua vez, a empresa DTE DO BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
DEFESA EIRELI apresentou, tempestivamente, suas CONTRARRAZÕES DE RECURSO.

 

DA ANÁLISE

 

2. ANÁLISE PONTO A PONTO DO RECURSO DA EMPRESA QUARTZO:

 

2.1. Cita a Recorrente, em síntese, que a empresa declarada vencedora do certame não
atendeu ao subitem 7.2.1, inc. III, do edital, com relação à qualificação técnica, visto que apresentou
apenas um único documento, sem reconhecimento de firma, que comprova fornecimento anterior de
macacão de voo, sem detalhar sua quantidade ou qualidade. Afirma que a emitente do atestado é uma
empresa revendedora de equipamentos não sendo usuária dos mesmos e que a funcionária que o
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empresa revendedora de equipamentos não sendo usuária dos mesmos e que a funcionária que o
assina informou que o macacão foi adquirido para revenda e não para uso operacional, concluindo que
a DTE não forneceu qualquer material, EPI ou não a um operador ou usuário final. Assevera que a
funcionária não possui autorização ou conhecimento técnico para emi r o atestado e que o assinou
sem saber para qual finalidade. Por fim, diz que o documento foi amparado por uma nota fiscal que
reflete a primeira venda do ano da empresa DTE, suscitando a necessidade de diligência para verificar
a veracidade do atestado. Por fim, solicita a desclassificação da empresa DTE por não ter comprovado
sua capacidade técnica de acordo com o edital.

2 .2 . Em suas contrarrazões a empresa DTE guerreia os argumentos da empresa
QUARTZO, passando a citar os incs. do item 7.2.1 do edital que estabelece a documentação a ser
enviada para a habilitação das empresas e afirma que, conforme as próprias recorrentes citam, a
Administração Pública é vinculada ao edital, não podendo exigir nada mais ou nada menos. Sendo
assim, entende que cumpriu o edital, tendo em vista que o atestado de capacidade técnica é apenas
uma declaração simples feita por qualquer empresa ou órgão com o qual já tenha contratado. Para o
ques onamento da suspeição da nota fiscal por ter numeração 000.001, informa que enviou cópia da
nota para o e-mail impugnacoescbmdf@gmail.com comprovando seu teor e sobre a competência da
funcionária que assinou o atestado cita que a mesma é analista de licitações, estando, portanto, apta
a assinar o atestado.

2 . 3 . O setor técnico responsável pela elaboração do Termo de Referência
(GAVOP/CBMDF), através do Parecer Técnico nº 13/2019-GAVOP/CBMDF, esclarece os
ques onamentos da empresa QUARTZO, afirmando que o atestado de capacidade técnica
apresentado pela empresa DTE serve para comprovar que a empresa tem competência para cumprir o
objeto do edital quanto ao fornecimento de EPI, uma vez que o documento comprova que houve venda
anterior ao certame, estando em conformidade com a Lei nº 8.666/1993. Informa também que a
veracidade do documento foi comprovada com a apresentação pela empresa DTE da Nota Fiscal
referente à venda do macacão para empresa Resgatécnica e que macacão de voo é tratado em
aquisições do CBMDF como EPI (Termo de Referência nº 364/2018 – DIMAT) e em outras corporações
e ins tuições, conforme documentos anexos da Receita Federal (Pregão Eletrônico nº 35/2013. UASG:
170156) e Polícia Militar do Distrito Federal (Edital de Pregão Eletrônico nº 48/2015-PMDF. UASG:
926016).

2.3.1. Observação: O Parecer Técnico nº 13/2019-GAVOP/CBMDF e os demais
documentos citados serão disponibilizados no sí o do CBMDF (Acessar: www.cbm.df.gov.br – Acesso
à Informação – Licitações e Contratos – Licitações – 2019 – Pregão Eletrônico – PE nº 72-2019 –
Aquisição de capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção Individual – EPI).

2.4. Da análise deste pregoeiro: Confrontando o recurso, contrarrazões, análise do
GAVOP/CBMDF e a legislação aplicável ao caso verifica-se que os ques onamentos da empresa
QUARTZO se resumem ao atendimento ou não do item 7.2.1, inc. III, do edital, pelo atestado de
capacidade técnica emi do pela empresa Resgatécnica para a empresa DTE. Cita o item 7.2.1, inc. III,
em termos:

7.2.1. As licitantes devidamente cadastradas no SICAF deverão
encaminhar os seguintes documentos:

[...]

III – Comprovação de ap dão no desempenho de a vidade per nente
compa vel em caracterís cas com o objeto desta licitação, por intermédio
da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado; considerando-se compatível,
a comprovação de fornecimento anterior de objeto com as seguintes
características: Equipamento de Proteção Individual; (GRIFO MEU).
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2.5. A exigência do atestado de capacidade técnica na forma do item 7.2.1, inc. III,
possui guarida no art. 30, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, que assim determina:

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

[...]

§ 4o  Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de ap dão,
quando for o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado.

 

2.6. Neste diapasão, fica evidente que, acertadamente, o edital cobrou para a
qualificação técnica das empresas no certame apenas a apresentação de um ou mais atestados que
comprovassem o fornecimento anterior de materiais com caracterís cas de Equipamento de Proteção
de Individual (EPI) emi do(s) por qualquer po de pessoa jurídica de direito público ou privado para
uso em qualquer a vidade, não sendo possível nada mais ser exigido. Portanto, não há que se
ques onar a ausência de quan dade e qualidade no atestado ou que o macacão adquirido não seria
u lizado operacionalmente e sim para revenda, uma vez que qualquer po de empresa poderia ter
adquirido o macacão, fazendo uso deste para qualquer a vidade. Ainda assim teria competência para
emiti-lo.

2.7. O art. 30, § 4º, da Lei nº 8.666/1993 é claro em seu teor, no sen do de que não há
qualquer exigência para que o atestado aponte a quantidade ou a qualidade do produto ofertado e não
faz vedação para que algum po de pessoa jurídica de direto privado não possa emi r atestados de
capacidade técnica.

2.8. Quanto ao ques onamento da inexistência de reconhecimento de firma, além de o
documento apresentado ser em formato original, ressalta-se que não há qualquer exigência editalícia
para tal. Pelo contrário, a legislação caminha em sen do contrário. É o que define a Lei nº
13.726/2018 em seu art. 3º, inc. I. Assim, vejamos:

Art. 3º Na relação dos órgãos e en dades dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão, é dispensada
a exigência de:

[...]

I - reconhecimento de firma, devendo o agente administra vo,
confrontando a assinatura com aquela constante do documento de
iden dade do signatário, ou estando este presente e assinando o
documento diante do agente, lavrar sua auten cidade no próprio
documento;

 

2.9. Quanto às ilações de que a funcionária que assinou o atestado não possui
autorização ou conhecimento técnico para assiná-lo e que o fez sem saber qual seria sua finalidade,
observa-se que são afirmações sem apresentar qualquer comprovação, ônus que cabe a quem acusa.
Ora, é fato que a responsabilidade de atribuir a competência para qualquer funcionário assinar
documentos é do próprio responsável pela empresa. Por outro lado, em simples consulta à internet
verificamos que a funcionária em questão já assinou outros documentos da empresa Resgatécnica
como sendo responsável pela mesma, a exemplo do Contrato nº 0030/2019 – FUNESBOM, firmado
entre a empresa Resgatécnica e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba – FUNESBOM
(Disponível em www.cbm.df.gov.br – Acesso à Informação – Licitações e Contratos – Licitações – 2019
– Pregão Eletrônico – PE nº 72-2019 – Aquisição de capacetes de voo para uso como Equipamento de
Proteção Individual – EPI).

2.10. Por derradeiro, as suspeições sobre a data de emissão do atestado e do número
da nota fiscal de venda, não comprovam que os documentos são falsos. O que é relevante para o
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da nota fiscal de venda, não comprovam que os documentos são falsos. O que é relevante para o
certame, no sen do de cumprir o item 7.2.1, inc. III, é que o atestado comprove que o fornecimento se
deu em data anterior à de abertura do certame, o que ocorreu devidamente. Se o atestado originou-se
ou não de uma primeira venda da empresa não interfere na veracidade do documento. Cumpre
ressaltar que a recorrida apresentou em anexo às suas contrarrazões, via e-mail a esta Administração,
cópia da Nota Fiscal, que esclareceu sua veracidade e, por consequência, a do atestado (Disponível
em www.cbm.df.gov.br – Acesso à Informação – Licitações e Contratos – Licitações – 2019 – Pregão
Eletrônico – PE nº 72-2019 – Aquisição de capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção
Individual – EPI).

2.11. Isto posto, conclui-se que os argumentos da empresa QUARTZO não merecem
prosperar.

 

3. ANÁLISE PONTO A PONTO DO RECURSO DA EMPRESA ULTRAMAR:

 

3.1. Cita a Recorrente, em síntese, que a empresa DTE não apresentou atestado de
capacidade técnica infringindo o item 7.2.1, inc. III, do edital, uma vez que apresentou atestado
referente à entrega de macacão de voo, não havendo relação com o objeto do pregão. Supõe a
existência de fraude por ter sido elaborado em data contemporânea ao pregão, por se referir à Nota
Fiscal 000.001, pelo fato de a Recorrida não ser importadora ou fabricante de macacões de voo e por
ter verificado que a assinatura do atestado ter sido confeccionada por meio de "copia e cola",
alegando que a cor do fundo da assinatura é diferente do fundo branco do atestado. Por fim, cita que o
capacete ofertado não atende ao edital por não possuir controle de volume. Em seus pedidos solicita o
recebimento de seu recurso, a inabilitação da empresa DTE e, em caso de julgado improcedente, faça
subir à instância superior.

3.2. Da mesma forma que rebate a empresa QUARTZO, a Recorrida defende-se
citando os incs. do item 7.2.1 do edital que estabelece a documentação a ser enviada para a
habilitação das empresas e afirma que, conforme as próprias recorrentes citam, a Administração
Pública é vinculada ao edital, não podendo exigir nada mais ou nada menos. Portanto, entende que
cumpriu fielmente o que exige o edital, uma vez que o atestado de capacidade técnica é uma
declaração simples feita por qualquer empresa ou órgão com o qual já tenha contratado. Posto isto,
conclui que a empresa DTE possui finalidade compa vel com o objeto da licitação, conforme seu
contrato social, alvará e outros documentos disponíveis para diligências. Quanto ao macacão
fornecido à empresa Resgatécnica, afirma que o mesmo é fabricado com tecido da marca Du Pont
NOMEX, tratando-se de um macacão an chama, configurando-se como EPI, o que guarda iden dade
com o objeto da licitação. Quanto a alegação de que a DTE não trabalha como importadora de
macacões, esclarece que, mesmo não sendo exigido em edital, encontra-se à disposição para consulta
a “Air Way Bill” e “Invoice” deste po de material. Para o ques onamento da suspeição da nota fiscal
por ter numeração 000.001 informa que também enviou cópia para o e-mail
impugnacoescbmdf@gmail.com comprovando seu teor. Para as dúvidas quanto à veracidade do
atestado, cita que o mesmo está disponível para diligências. Em relação à afirmação de que o
capacete não possui botão de volume, informa que o documento “DESCRITIVO HGU56P PARA CBMDF”
cita em seus itens 3.8 c/c 3.8.1 que o capacete contém controle individual de volume que será
fornecido como parte do sistema de redução de ruído, ANR, através do cabo do mesmo.

3.3. O GAVOP/CBMDF em seu Parecer Técnico, para a análise do recurso da empresa
ULTRAMAR, apresenta as mesmas respostas da análise do recurso da empresa QUARTZO, uma vez
que os ques onamentos foram similares. Acrescenta, quanto ao ques onamento da existência do
botão de volume, que os itens 9 e 12 do Termo de Referência estabelecem a forma de fornecimento e
entrega dos capacetes, o que lhe permite rejeitá-los em caso de desconformidade com o edital.
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3.4. Em análise ao recurso da empresa ULTRAMAR, contrarrazões, análise do
GAVOP/CBMDF e a legislação aplicável ao caso verifica-se que vários pontos já foram fruto de
avaliação nos parágrafos referentes à análise do recurso da empresa QUARTZO. Nesta seara, é certo
que o atestado apresentado referente a macacão de voo possui relação com o objeto do pregão por
ser EPI e o fato de a Recorrida não ser importadora de macacão não interfere nada em sua venda,
visto não serem exigências estabelecidas em edital. Corrobora esta análise o conteúdo já citado nos
subitens do item 2 deste Relatório. Nota-se ainda que a Recorrida, em que pese o edital não exigir,
deixa documentos à disposição da Recorrente para que analise sua venda.

3.5. Para a comprovação da qualificação técnica das empresas foi exigido no
edital apenas a apresentação de um ou mais atestados que comprovassem o fornecimento anterior de
materiais que fazem parte do grupo de Equipamento de Proteção de Individual (EPI), no qual capacetes
para uso de pilotos e tripulantes se incluem. Nada mais foi exigido, visto que Equipamentos de
Proteção Individual guardam similaridade com o objeto desta licitação.

3.6. As afirmações de que a Recorrida não é importadora ou fabricante de macacões de
voo não impedem que a mesma seja apenas fornecedora. Em simples consulta à pesquisa
parametrizada de fornecedores do SICAF observa-se que a empresa DTE, já em seu CNAE primário,
possui autorização para fornecimento de qualquer produto, que assim cita: CNAE Primário: 4789-0/99 -
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. (Disponível
em www.cbm.df.gov.br – Acesso à Informação – Licitações e Contratos – Licitações – 2019 – Pregão
Eletrônico – PE nº 72-2019 – Aquisição de capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção
Individual – EPI).

3.7. Corrobora com tal pesquisa a Cláusula 3ª do Contrato Social da empresa DTE
(Disponível em www.cbm.df.gov.br – Acesso à Informação – Licitações e Contratos – Licitações – 2019
– Pregão Eletrônico – PE nº 72-2019 – Aquisição de capacetes de voo para uso como Equipamento de
Proteção Individual – EPI), que assim reza:

Cláusula 3ª – O objeto social é:

4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados
anteriormente;

4744-4/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;

4763-6/05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos
recreativos; peças e acessórios.

4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não
especificados anteriormente; partes e peças.

4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de
máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves;

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso
profissional e de segurança do trabalho.

 

3.8. Quanto às afirmações de suposta fraude pelo fato de o atestado ter sido elaborado
em data contemporânea ao pregão e por se referir à Nota Fiscal 000.001 e por ter verificado que
supostamente a assinatura do atestado foi confeccionada por meio de "copia e cola", observa-se que
a Recorrente afirma, mas não apresenta qualquer prova, ônus que lhe cabe por ser a acusadora.
Ressalta-se que a Recorrida apresentou via e-mail cópia da Nota Fiscal em comento, comprovando a
veracidade da venda e, por consequência, do atestado.

3.9. Quanto a existência ou não do botão de volume, verifica-se que realmente o
documento DESCRITIVO HGU56P PARA CBMDF cita em seu item 3.8 c/c 3.8.1 que o controle do volume
será fornecido como parte do sistema de redução de ruído, ANR, através do cabo do mesmo.

3.10. Diante do exposto, conclui-se que os argumentos da empresa ULTRAMAR também
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não merecem prosperar.

 

4. ANÁLISE PONTO A PONTO DO RECURSO DA EMPRESA DELTA:

 

4.1. Cita a empresa DELTA, em síntese, que houve falha na leitura e entendimento de
sua proposta culminando em sua desclassificação e que a empresa DTE não apresentou nenhuma
comprovação válida rela va às exigências editalícias, além de ter apresentado documentos com teor
impossível de ser real e com suspeição de serem criados para o certame.

4.2. Inicia sua introdução fazendo referência ao documento SEI de protocolo 20959578
do Processo nº 00053-00049427/2018-82, informando que impugnações acatadas nos Pregões
Eletrônicos nº 39/2018 e nº 12/2019 deixaram de ser incluídas no Termo de Referência nº 123/2018 –
DIMAT, o que repercu u na disputa do pregão atual, no aspecto qualita vo, em razão da ausência de
exigência de apresentação de relatórios de ensaio/laudos emi dos por laboratório reconhecido e
acreditado por órgão cer ficador, signatário de acordo mul lateral de reconhecimento estabelecido
pela IAF, IAAC, EA, ILAC, comprometendo a análise do produto quanto ao atendimento do mínimo
razoável de segurança para seus usuários. Prossegue informando que, do mesmo modo, as
impugnações acatadas foram no sen do de as trata vas dos documentos redigidos em língua
estrangeira ou emitidos em outro país, mesmo escritos em língua portuguesa, deveriam ser de forma a
acatar o disposto no Decreto nº 8.660/2016. Neste entendimento, a Recorrente frisa que as
impugnações acatadas vinculam à Administração a realizar a alteração no edital, não o fazendo
impõe-se a anulação do feito.

4.3. Quanto ao assunto ques onado sobre a permissão de relatórios de ensaio/laudos
emi dos por laboratório reconhecido e acreditado por órgão cer ficador, o setor técnico, afirma que
consta em edital, com a finalidade de aumentar a quan dade de par cipantes, a aceitabilidade de
cer ficados, laudos ou relatórios de ensaio que comprovem que o capacete foi testado, conforme a
própria Recorrente o fez, apresentando o relatório de Ensaio Código E79-000000/F0010 do
equipamento capacete de voo SPH-2 emitido pelo IFI/DCTA e Exército Brasileiro.

4.4. De pronto, este Pregoeiro esclarece à Recorrente que os Pregões Eletrônicos nº
39/2018-CBMDF e nº 12/2019-CBMDF foram anulados por conterem vícios insanáveis, não havendo
mais nada a ser tratado sobre eles. Para a subs tuição dos referidos pregões foi formalizado novo
processo licitatório de nº 00053-00079697/2019-07 para o Pregão Eletrônico nº 72/2019-CBMDF, o
qual teve sua regular publicação e fases de pedidos de esclarecimento e impugnações, quando não
houve manifestação da Recorrente com relação aos assuntos apontados em seu Recurso. Portanto,
não cabe nesta fase a empresa trazer à baila assuntos que deveriam ser tratados em sede de pedidos
de esclarecimento e impugnações. Se a Recorrente entendeu que exis u vício insanável no pregão em
comento deveria ter apresentado sua impugnação apontando os supostos vícios. Se não o fez, é
porque concordou com o texto editalício.

4.5. Por outro lado, observo que, ao contrário do que afirma a Recorrente, os pontos
ques onados nos pregões anteriores foram aprimorados no Termo de Referência nº 392/2019 –
DIMAT, que segue como Anexo I ao Edital do Pregão Eletrônico nº 72/2019-CBMDF, em seus itens 3 e
7, sendo dado o tratamento à documentação a ser apresentada de forma a atenderem o Decreto nº
8.660/2016 e a possibilidade de serem apresentados relatórios de ensaio/laudos emi dos por
laboratório reconhecido e acreditado por órgão certificador. Vejamos:

3. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

3.1. A licitante previamente classificada em primeiro lugar deverá
encaminhar juntamente com sua proposta atualizada, os documentos
técnicos do produto ofertado (certificados, laudos ou relatórios de ensaio)
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comprovando que o capacete foi testado.

3.2. Os documentos nacionais apresentados em idioma estrangeiro
deverão ser traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor
juramentado, excetuam-se apenas as expressões estritamente técnicas
que não possuam tradução compatível no vernáculo.

3.3. Os documentos de origem estrangeira deverão ser consularizados ou
apos lados na forma do Decreto Federal nº 8.660/2016, e traduzidos para
o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. Excetuam-se apenas
as expressões estritamente técnicas que não possuam tradução
compatível no vernáculo.

3.4.  A documentação técnica será reconhecida pelo CBMDF apenas nos
casos em que, explicitamente, fizer menção ao atendimento às normas
exigidas.

3.5. Não será aceita documentação técnica emi da por organismo
certificador e laboratório de testes cuja acreditação estiver suspensa.

[...]

7. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ACEITÁVEIS E QUANTIDADES

Capacete de voo

O capacete de voo deverá atender ao menos uma das seguintes
normas: norma MIL-DTL-87174A; norma EN966:2012; ou norma que venha
a atualizar ou substitui-la. 

Com a finalidade de aumentar a concorrência, poderá ser aceito pelo
CBMDF, cer ficado ou relatório de testes executados no país de
origem ou  por órgão como o FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION (FAA)
ou EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY (EASA), desde que
acompanhado de tradução juramentada, ou no Brasil pelo Departamento
de Ciência e Tecnologia Aeroespacial - DCTA da Força Aérea
Brasileira/IFI/DCTA, que legisla sobre as exigências de cer ficação e
homologação em território brasileiro, seguido de resultados que
comprovem que atendam ou superem os parâmetros estabelecidos em
pelo menos uma das normas citadas.

[...]

 

4.6. Desta forma, conforme o exposto, os argumentos da Recorrente com relação à
nulidade do pregão em questão não merecem prosperar, visto que os pontos ques onados foram
inseridos no edital.

4.7. Ditos os argumentos sobre a anulação, passa então a empresa a fazer citações de
mensagens enviadas pelo pregoeiro no chat para o desenvolvimento das fases do certame,
informando que o CBMDF deve seguir as exigências editalícias em prol da vinculação ao instrumento
convocatório e ao princípio da legalidade e da igualdade. Entretanto, informa que o pregoeiro u lizou-
se de documentos apresentados por ela no pregão anulado, ignorando que ofereceu produto diferente
do citado no documento da IFI u lizado para desclassificá-la e ainda alegando que ela não comprovou
atendimento a norma MIL DTL 87174 A e MIL-V 43511 D, seguindo a desclassificação de outras
empresas, solicitando apenas os documentos técnicos até alcançar a empresa DTE, da qual solicitou
adequação da proposta junto com a documentação técnica, de forma diversa do procedimento com as
outras empresas.

4.8. Na análise deste pregoeiro para tal assunto, primeiramente, cumpre frisar que
esta Administração prima pela vinculação ao instrumento convocatório e aos princípios da legalidade
e igualdade citados pela empresa. Assim seguiu a conduta deste pregoeiro, tratando de forma
isonômica as propostas e documentação técnica em confronto com o edital. Ocorre que as propostas
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apresentadas eram desiguais, sendo dado tratamento desigual para cada uma na medida das
desigualdades, mantendo-se dessa forma a isonomia. Explico:

4.9. Vejamos a forma com que as empresas foram desclassificadas, segundo as
mensagens enviadas no chat:

4.9.1. A desclassificação das propostas das empresas CAPY REPRESENTAÇÕES E
COMÉRCIO EM GERAL LTDA e BCS ELETRÔNICOS LTDA ocorreu com fulcro no item 6.21, por não terem
apresentado marca, modelo e fabricante do produto ofertado contrariando já no momento que
inseriram suas propostas no sistema o item 5.4 do edital. Citam os itens 5.4 e 6.21 do edital:

5.4. Até a data e hora marcada para o recebimento das propostas, os
licitantes deverão inserir proposta em moeda nacional do Brasil e em
língua portuguesa, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico no
si o www.comprasgovernamentais.gov.br, no qual consignará apenas o
valor total do item, bem como indicará de modo detalhado as
caracterís cas do produto cotado com suas especificações claras, inclusive
informando uma única marca e modelo para cada item.

[...]

6.21. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos
estabelecidos neste Edital e Anexos, a proposta será desclassificada.

 

4.9.2. Vejamos por completo as mensagens enviadas para a desclassificação das
propostas das empresas CAPY REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA e BCS ELETRÔNICOS
LTDA:

 

Pregoeiro
25/10/2019
14:36:42

Para CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA - Empresa
CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA os senhores se
encontram detentores do menor preço total para o item, entretanto,
observo que os senhores não inseriram no sistema a marca, fabricante e
modelo do produto ofertado, portanto os senhores descumpriram o item
5.4 do edital, sua proposta será desclassificada com fulcro no item 6.21 do
edital.

Pregoeiro
25/10/2019
14:37:21

Para CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA - 5.4 Até a
data e hora marcada para o recebimento das propostas, os licitantes
deverão inserir proposta em moeda nacional do Brasil e em língua
portuguesa, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico no si o
www.comprasgovernamentais.gov.br, no qual consignará apenas o valor
total do item, bem como indicará de modo detalhado as caracterís cas do
...

Pregoeiro
25/10/2019
14:37:39

Para CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA - ... produto
cotado com suas especificações claras, inclusive informando uma única
marca e modelo para cada item.

Pregoeiro
25/10/2019
14:38:02

Para CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA - 6.21
Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos
estabelecidos neste Edital e Anexos, a proposta será desclassificada.

Para BCS ELETRONICOS LTDA - Empresa BCS ELETRONICOS LTDA os
senhores se encontram detentores do menor preço total para o item,
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Pregoeiro
25/10/2019
14:41:52

senhores se encontram detentores do menor preço total para o item,
entretanto, observo que os senhores não inseriram no sistema a marca,
fabricante e modelo do produto ofertado, portanto os senhores
descumpriram o item 5.4 do edital, sua proposta será desclassificada com
fulcro no item 6.21 do edital.

Pregoeiro
25/10/2019
14:42:11

Para BCS ELETRONICOS LTDA - 5.4 Até a data e hora marcada para o
recebimento das propostas, os licitantes deverão inserir proposta em
moeda nacional do Brasil e em língua portuguesa, exclusivamente por
meio do Sistema Eletrônico no si o www.comprasgovernamentais.gov.br,
no qual consignará apenas o valor total do item, bem como indicará de
modo detalhado as características do ...

Pregoeiro
25/10/2019
14:42:23

Para BCS ELETRONICOS LTDA - ... produto cotado com suas especificações
claras, inclusive informando uma única marca e modelo para cada item.

Pregoeiro
25/10/2019
14:42:35

Para BCS ELETRONICOS LTDA - 6.21 Verificando-se, no curso da análise, o
descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e Anexos, a
proposta será desclassificada.

 

4.9.3. Para a proposta da empresa DELTA INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA, ora Recorrente, verificou-se que foram inseridas marca, modelo e fabricante,
sendo superado o atendimento ao item 5.4 do edital. Desta forma, já de conhecimento da marca,
modelo e fabricante ofertados, foi solicitada a documentação técnica do capacete para análise quanto
ao atendimento ao edital. A desclassificação da proposta da empresa DELTA se deu em razão do
O cio nº 10/CPA/2534, Protocolo COMAER nº 67770.002994/2019-77, que apresenta informações
sobre o capacete de voo modelo EPH-2 da empresa ESRA. O documento assim afirma:

 

MINISTÉRIO DA DEFESA

COMANDO DA AERONÁUTICA

INSTITUTO DE FOMENTO E COORDENAÇÃO INDUSTRIAL

Praça Marechal Eduardo Gomes, nº 50 - Vila das Acácias

S. J. Campos - SP- CEP 12228-901

Tel: (12)3947-7100 / Fax: (12)3947-7111 / e-mail: protocoloifi@ifi.cta.br

 

Ofício nº 10/CPA/2534

Protocolo COMAER nº 67770.002994/2019-77

 

S. J. Campos, 27 de agosto de 2019.

 

Ao Senhor

Ten-Cel. QOBM RENATO DE FREITAS MENDES

Comandante do 1º Esquadrão de Aviação Operacional

Grupamento de Aviação Operacional do CBMDF

SAM Bloco D Módulo E - Bairro Asa Norte

CEP 70620-040 Brasília DF
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Assunto: Certificação de capacete de voo.

 

Prezado Senhor,

 

1. Em atenção ao O cio SEI-GDF n.º 33/2019 - CBMDF/GAVOP/1° ESAV, de
06 de agosto de 2019, que solicita informações sobre o capacete de voo
modelo EPH-2 da empresa ESRA, informo o seguinte:

a) Em 03 de agosto de 2001, com base no Relatório de Homologação
Provisória do processo 0757/FHM, foi emi do um cer ficado provisório
para o capacete EPH-2 com validade de 06 meses, em função de não terem
sido realizados os ensaios estruturais previstos nas Normas MIL-H-
85047A(AS) e MIL-DTL-87174A(USAF), bem como não terem sido
apresentados os documentos faltantes para a con nuidade das a vidades
de cer ficação. Por isso, ressalto que o parecer emi do em 2001 orientou
que os testes de impacto, entre outros, para fins de certificação definitiva,
deveriam ser realizados.

b) Com relação à Norma EN966:2012, que trata de ensaios em capacetes
para esportes aéreos, esta não fez parte da base de cer ficação constante
do requerimento da empresa para a cer ficação do capacete e não é
possível informar se o capacete atende à norma em questão.

c) Referente à norma MIL-DTL-43511, não é possível informar se o
capacete atende à norma pois esta também não fez parte da base de
certificação proposta ao IFI.

d) O Relatório de Ensaio Código E79-000000/F0010, emi do pelo Ins tuto
de A vidades Espaciais, subordinado ao então CTA, apresenta os
resultados da avaliação qualita va funcional do capacete EPH-2, com
supressor de ruído, fabricado pela empresa ESRA Engenharia. De acordo
com o citado Relatório de Ensaio, a funcionalidade do capacete foi
considerada sa sfatória. No entanto, ele é apenas uma parte do processo
de homologação que estava sendo conduzido pelo IFI e somente com
base nesse relatório não é possível comprovar que o referido capacete
atende às normas em vigor.

e) O cer ficado do capacete EPH-2 não se encontra válido, devido à
empresa não ter comprovado que o produto atendia aos requisitos
estabelecidos pelas referidas Normas.

2. Coloco-me à disposição desse Grupamento para o esclarecimento de
eventuais dúvidas adicionais.

Atenciosamente,

JOSÉ RENATO DE ARAUJO COSTA Coronel Aviador Diretor do Ins tuto de
Fomento e Coordenação Industrial

 

4.9.4. Portanto, pela simples leitura do O cio nº 10/CPA/2534, entende-se que o
capacete ESRA modelo EPH-2 não atende ao edital, pois está claro, conforme o o cio que: foi emi do
um cer ficado provisório para o capacete EPH-2 com validade de 06 meses, em função de não terem
sido realizados os ensaios estruturais previstos nas Normas MIL-H-85047A(AS) e MIL-DTL-
87174A(USAF); sendo assim, os testes de impacto, entre outros, para fins de cer ficação defini va,
não foram realizados; o Relatório de Ensaio Código E79-000000/F0010, emi do pelo Ins tuto de
A vidades Espaciais, subordinado ao então CTA, apresenta os resultados apenas da avaliação
qualita va funcional do capacete EPH-2, com supressor de ruído, fabricado pela empresa ESRA e o
cer ficado do capacete EPH-2 não se encontra válido, devido à empresa não ter comprovado que o
produto atendia aos requisitos estabelecidos pelas Normas MIL-H-85047A(AS) e MIL-DTL-
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87174A(USAF).

4.9.5. A Recorrente não diz a verdade quando informou no chat de mensagens que
ofertou o modelo EPH e não o EPH-2, bem como, quando informa em seu recurso que apresentou
modelo dis nto do EPH-2, pois a proposta inserida no sistema cita que o produto ofertado é o de
Marca C4. Fabricante ESRA/FORTEPLAS. Modelo C4/EPH-2 NIGTH, sendo este também o mesmo
ofertado no Pregão Eletrônico nº 12/2019-CBMDF. Ainda pode-se observar que os documentos
técnicos apresentados fazem referência ao modelo EPH-2, a exemplo do Relatório de Ensaio Cód.E79-
000000/F0010, de 15/02/2002, apresentado. Inclusive esse é mesmo relatório citado no O cio nº
10/CPA/2534; neste sen do, inequivocamente, a Recorrente ofertou em sua proposta inserida no
sistema o modelo EPH-2. Segue abaixo a proposta inserida no sistema e a mensagem enviada pela
Recorrente informando que o modelo ofertado foi o EPH:

 

Marca: C4/EPH
Fabricante: ESRA/FORTPLAS
Modelo / Versão: C4/EPH-2 night
Descrição detalhada do objeto ofertado: Capacete não pressurizado - piloto, capacete não
pressurizado - piloto conforme especificação do Termo de Referência. Equipamento homologado para
voo em aeronaves de asa fixa e rotativa pelo CTA - Cen...
Porte ME/EPP: SIM     Declaração ME/EPP/COOP: SIM
 

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM       Declaração de
Menor: SIM       Declaração independente de proposta: SIM
Declaração de Não U lização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM       Declaração de
Acessibilidade: SIM       Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

 

10.843.754/0001-67
25/10/2019
15:49:39

Sr. Pregoeiro, solicito mais atenção por parte do setor técnico
na leitura do modelo de capacete proposto e da Declaração do
DCTA/IFI. O modelo proposto é o C4/EPH e não o EPH-2.

 

4.9.6. Ressalta-se que, caso o modelo ofertado no certame fosse o EPH, configurar-se-ia
que a empresa DELTA não teria pareswentado documentação técnica para tal modelo, bem como,
estaria mudando sua proposta de preços, visto que inseriu no sistema o modelo EPH-2. A mudança de
modelos já ensejaria a desclassificação da proposta da empresa Recorrente, assim como ocorreu com
a empresa MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, que será citada adiante.

4.9.7. Vejamos por completo as mensagens enviadas para a desclassificação da
proposta da empresa DELTA:

 

Pregoeiro
25/10/2019
14:46:33

Para DELTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - Empresa DELTA INDUSTRIA
COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA os
senhores se encontram detentores do menor preço total
para o item, pergunto: o capacete ofertado atende a todas
as especificações e exigências do edital?
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10.843.754/0001-67
25/10/2019
14:47:51

Sim, o equipamento é homologado para voo pelo DCTA,
incluindo ensaios em voo pelo setor de Ensaios em Voo do
DCTA, sendo totalmente aprovado, como documentação a
ser enviada.

Pregoeiro
25/10/2019
14:52:41

Para DELTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - Solicito que os senhores enviem os
cer ficados, laudos ou relatórios de ensaio, bem como, o
documento do DCTA que homologa o equipamento
ofertado, e outros que julgarem necessários para
analisarmos se produto atende ou não ao edital.

Sistema
25/10/2019
14:52:53

Senhor fornecedor DELTA INDUSTRIA COMERCIO
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF:
10.843.754/0001-67, solicito o envio do anexo referente
ao ítem 1.

10.843.754/0001-67
25/10/2019
14:53:31

Somente estes ?

Pregoeiro
25/10/2019
14:54:49

Para DELTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - Como falei, preciso que os senhores
enviem tudo que acharem necessários para aceitabilidade
do equipamento de acordo com o previsto em edital.

Pregoeiro
25/10/2019
14:55:23

Para DELTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - Quanto tempo os senhores
necessitam para o envio?

10.843.754/0001-67
25/10/2019
14:55:45

Sr. Pregoeiro, somente estes documentos ou também os
de habilitação ?

Pregoeiro
25/10/2019
14:58:01

Para DELTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - Por enquanto estamos na fase de
classificação de propostas, com a aceitabilidade do
equipamento, a fase de habilitação será tratada
posteriormente. Para classificar sua proposta e habilitar a
empresa preciso saber se o equipamento atende ao
edital.

Pregoeiro
25/10/2019
14:58:42

Para DELTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - Caso o produto atenda passaremos
para fase de habilitação, onde serão solicitados os
respectivos documentos.

Pregoeiro
25/10/2019
15:01:03

Para DELTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - Os senhores entenderam?

10.843.754/0001-67
25/10/2019
15:01:11

OK, enviaremos em alguns minutos. Somente o tempo de
zipar os arquivos.
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Pregoeiro
25/10/2019
15:02:16

Para DELTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - Ok

Sistema
25/10/2019
15:15:10

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DELTA INDUSTRIA
COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,
CNPJ/CPF: 10.843.754/0001-67, enviou o anexo para o
ítem 1.

10.843.754/0001-67
25/10/2019
15:16:35

Sr. Pregoeiro, enviamos os documentos e a especificação
de um produto muito superior ao pedido em edital, que
estamos oferecendo.

Pregoeiro
25/10/2019
15:26:15

Para DELTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - Por favor, queiram aguardar o setor
técnico está analisando a documentação.

10.843.754/0001-67
25/10/2019
15:31:48

Sr. Pregoeiro, o Atestado de Usuário do Capacete com
OVN está junto com os doc de habilitação. Se quiser
podemos enviar em adiantado, mas precisaria reabrir o
anexar. obr.

Pregoeiro
25/10/2019
15:44:05

Para DELTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - Empresa DELTA o GAVOP/CBMDF,
em seus estudos preliminares para o certame, no sen do
de verificar os possíveis capacetes que atenderiam ao
edital, realizou diligências junto ao Ins tuto de Fomento e
Coordenação Industrial (IFI) solicitando informações sobre
o capacete de voo modelo EPH-2 da marca ESRA.

Pregoeiro
25/10/2019
15:44:22

Para DELTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - Sendo enviado por aquele órgão o
O cio nº 10/CPA/2534, Protocolo COMAER nº
67770.002994/2019-77, que informou que o Relatório de
Ensaio Código E79-000000/F0010, emi do pelo Ins tuto
de A vidades Espaciais, subordinado ao CTA, se refere
apenas a avaliações do supressor de ruído.

Pregoeiro
25/10/2019
15:44:49

Para DELTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - O referido Ofício conclui ainda que o
cer ficado do capacete EPH-2 não se encontra válido,
devido à empresa não ter comprovado que o produto
atendia aos requisitos estabelecidos pelas Normas MIL-H-
85047A(AS) e MIL-DTL-87174A(USAF).

Pregoeiro
25/10/2019
15:45:15

Para DELTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - O O cio informa ainda, referente à
norma MIL-DTL-43511, que não é possível informar se o
capacete atende à norma, pois esta também não fez parte
da base de certificação proposta ao IFI.

Sr. Pregoeiro, solicito mais atenção por parte do setor
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10.843.754/0001-67
25/10/2019
15:49:39

técnico na leitura do modelo de capacete proposto e da
Declaração do DCTA/IFI. O modelo proposto é o C4/EPH e
não o EPH-2.

Pregoeiro
25/10/2019
15:49:45

Para DELTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - O O cio nº 10/CPA/2534, Protocolo
COMAER nº 67770.002994/2019-77, está disponível agora
no sí o do CBMDF, na pasta referente ao Pregão
Eletrônico nº 72/2019-CBMDF para consulta dessa
empresa e demais interessados.

Pregoeiro
25/10/2019
15:49:57

Para DELTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - Entrar em www.cbm.df.gov.br (clicar
em acesso à informação / licitações e contratos /
licitações / 2019 / pregão eletrônico / PE 72-2019 -
Aquisição de capacetes de voo para uso como
Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

10.843.754/0001-67
25/10/2019
15:50:53

Desculpe, mas com relação ao ensaio em voo, não é isto
(ensaio de ANR) que está escrito no Relatorio.

10.843.754/0001-67
25/10/2019
15:52:44

o site indicado está indisponível.

Pregoeiro
25/10/2019
15:55:08

Para DELTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - Portanto, a proposta dessa empresa
será desclassificada por não atender as especificações
exigidas em edital, item 7 do Termo de Referência, com
fulcro no item 6.21 do edital. Portanto, a proposta dessa
empresa será desclassificada por não atender as
especificações exigidas em edital, item 7 do Termo de
Referência, com fulcro no item 6.21 do edital.

10.843.754/0001-67
25/10/2019
15:55:24

O documento do IFI u lizado foi superado pela declaração
enviada. Com relação ao atendimento da norma, foi
informado no edital que uma norma superadora seria
aceita, no caso, os valores de impacto, proteção a chamas
e demais itens são superiores as duas normas indicadas.
É facil a verificação, é só comparar a norma AER161/P e
as normas MIL e EN966.

Pregoeiro
25/10/2019
15:56:34

Para DELTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - Por favor tente novamente acessar o
sí o informado: www.cbm.df.gov.br (clicar em acesso à
informação / licitações e contratos / licitações / 2019 /
pregão eletrônico / PE 72-2019 - Aquisição de capacetes
de voo para uso como Equipamentos de Proteção
Individual (EPI)

10.843.754/0001-67
25/10/2019
15:56:39

Se um equipamento homologado não atende ao edital,
iremos acompanhar, virgula por virgula, qual equipamento
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15:56:39
vai atender.

10.843.754/0001-67
25/10/2019
16:01:27

Não aceitamos a avaliação do setor técnico, que pelo
descrito, já estava preparado para desclassificar a
empresa. Analisar os documentos enviados em tão pouco
tempo ???

Pregoeiro
25/10/2019
16:01:46

Para DELTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - Leiam o o cio e pensem em
possíveis recursos que não sejam apenas no sen do de
tumultuar o certame, aproveito para esclarecer que o
certame é público podendo todos os interessados
acompanharem.

Pregoeiro
25/10/2019
16:04:09

Para DELTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - Foram realizadas diligências em
fase de estudos técnicos preliminares para verificar os
possíveis capacetes que atenderiam ao edital, dessa
forma aguardamos apenas o envio da documentação
dessa empresa para verificarmos se houve algum fato
novo, ao verificar a documentação enviada o setor técnico
não iden ficou nenhum documento novo, que rechace o
Ofício.

 

4.9.8. Desde já conclui-se que os argumentos de que este pregoeiro u lizou-se de
documentos apresentados por ela no pregão anulado, ignorando que ofereceu produto diferente do
citado no documento da IFI u lizado para desclassificá-la e ainda alegando que ela não comprovou
atendimento a norma MIL DTL 87174 A e MIL-V 43511 D não merecem prosperar.

4.9.9. A desclassificação da proposta da empresa OTMIZA COMERCIAL LTDA ocorreu a
seu pedido, uma vez que não conseguiu apresentar a documentação técnica que comprovasse que o
capacete ofertado atende às exigências do edital; assim foram estabelecidas as mensagens:

 

Pregoeiro
25/10/2019
16:04:33

Para OTMIZA COMERCIAL LTDA - Empresa OTMIZA
COMERCIAL LTDA os senhores se encontram detentores
do menor preço total para o item, pergunto: o capacete
ofertado atende a todas as especificações e exigências
do edital?

20.413.494/0001-43
25/10/2019
16:05:50

Boa tarde

20.413.494/0001-43
25/10/2019
16:06:12

Atende sim.

Pregoeiro
25/10/2019
16:09:41

Para OTMIZA COMERCIAL LTDA - Os senhores atendem
com relação às normas Normas EN966:2012 ou MIL-DTL-
87174A(USAF) e a MIL-DTL-43511?
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Pregoeiro
25/10/2019
16:11:01

Para OTMIZA COMERCIAL LTDA - Por favor responda a
pergunta

20.413.494/0001-43
25/10/2019
16:12:42

Um momento por favor

Pregoeiro
25/10/2019
16:13:43

Para OTMIZA COMERCIAL LTDA - Por favor seja breve
para prosseguirmos.

20.413.494/0001-43
25/10/2019
16:16:12

Normas MIL-H-85047(AS) e a MIL-DTL-87174A(USAF).

Pregoeiro
25/10/2019
16:22:36

Para OTMIZA COMERCIAL LTDA - Não entendi a
mensagem, poderiam repetir

Pregoeiro
25/10/2019
16:24:05

Para OTMIZA COMERCIAL LTDA - Os senhores atendem
as normas Normas MIL-H-85047(AS) e a MIL-DTL-
87174A(USAF)?

20.413.494/0001-43
25/10/2019
16:24:27

O fabricante atende as 02 normas informadas.

Pregoeiro
25/10/2019
16:25:48

Para OTMIZA COMERCIAL LTDA - E quanto à a MIL-DTL-
43511, referente às viseiras?

20.413.494/0001-43
25/10/2019
16:27:40

Minuto.

20.413.494/0001-43
25/10/2019
16:31:04

Sim, atendemos a norma MIL-DTL-43511, pois as viseiras
são importadas dos EUA.

Pregoeiro
25/10/2019
16:33:14

Para OTMIZA COMERCIAL LTDA - Solicito que os
senhores enviem os cer ficados, laudos ou relatórios de
ensaio, bem como, e outros que julgarem necessários
para analisarmos se produto atende ou não ao edital.

Pregoeiro
25/10/2019
16:33:26

Para OTMIZA COMERCIAL LTDA - Preciso que os
senhores enviem tudo que acharem necessários para
aceitabilidade do equipamento de acordo com o previsto
em edital.

Pregoeiro
25/10/2019
16:34:34

Para OTMIZA COMERCIAL LTDA - Por favor, se atentem
quanto a forma de apresentação dos cer ficados, laudos
ou relatórios de ensaio, de acordo com o item 3 do Termo
de Referência.

Pregoeiro
25/10/2019
16:35:11

Para OTMIZA COMERCIAL LTDA - Quanto o tempo os
senhores necessitam para o envio dos documentos
necessários a aceitação de seu equipamento?

20.413.494/0001-43
25/10/2019
16:35:15

Ok, será enviado.
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Sistema
25/10/2019
16:35:32

Senhor fornecedor OTMIZA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
20.413.494/0001-43, solicito o envio do anexo referente
ao ítem 1.

Pregoeiro
25/10/2019
16:36:38

Para OTMIZA COMERCIAL LTDA - Por favor responda em
quanto tempo os senhores necessitam para o envio?

20.413.494/0001-43
25/10/2019
16:37:49

Pode me aguardar até segunda (28/10) às 11:3hs?

20.413.494/0001-43
25/10/2019
16:38:50

Para finalizar a documentação, pois estamos aguardando
o recebimento das normas.

Pregoeiro
25/10/2019
16:41:52

Para OTMIZA COMERCIAL LTDA - Segunda-feira é
feriado, portanto, concedo o prazo ate terça-feira
(29/10/2019) às 14:00 horas visto o horário de
expediente deste órgão.

Pregoeiro
25/10/2019
16:42:01

Para OTMIZA COMERCIAL LTDA - Entenderam?

20.413.494/0001-43
25/10/2019
16:43:03

OK

20.413.494/0001-43
25/10/2019
16:43:10

Entendido, obrigado.

Pregoeiro
25/10/2019
16:47:34

Faremos uma pausa até terça-feira (29/10/2019),
devendo todos acompanharem as mensagens que serão
postadas neste chat para o desenvolvimento das demais
fases.

Pregoeiro
25/10/2019
16:47:50

Boa tarde!

Pregoeiro
25/10/2019
16:48:38

Em tempo o anexo ficará aberto para que a empresa
OTIMIZA poste seus documentos.

Sistema
29/10/2019
13:58:56

Senhor Pregoeiro, o fornecedor OTMIZA COMERCIAL
LTDA, CNPJ/CPF: 20.413.494/0001-43, enviou o anexo
para o ítem 1.

Pregoeiro
29/10/2019
14:05:27

Boa tarde, senhores licitantes!

Pregoeiro
29/10/2019
14:06:12

Estamos retomando nossos trabalhos.

Pregoeiro
29/10/2019
14:15:46

Recebida a documentação encaminhada pela empresa
OTMIZA COMERCIAL LTDA a mesma será encaminhada
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14:15:46
para análise do setor técnico.

Pregoeiro
29/10/2019
14:20:02

No entanto, antes de suspender nossos trabalhos, este
Pregoeiro necessita ques onar a empresa OTMIZA
COMERCIAL LTDA sobre o folder encaminhado.

Pregoeiro
29/10/2019
14:25:22

Para OTMIZA COMERCIAL LTDA - Senhor licitante,
verifico que a empresa encaminhou, juntamente com sua
proposta, o teor das normas MIL-H-85047A, MIL-DTL-
87174A e MIL-DTL-43511D, no entanto, nenhuma delas
faz qualquer referência ao produto ofertado. Correto?
Assim o sendo, qual a documentação técnica que trata do
capacete ofertado para este certame (vide tópico 3 do
TR)?

20.413.494/0001-43
29/10/2019
14:27:25

Boa tarde

20.413.494/0001-43
29/10/2019
14:29:19

Minuto

Pregoeiro
29/10/2019
14:29:34

Para OTMIZA COMERCIAL LTDA - Boa tarde, senhor
licitante! Ok, no aguardo.

20.413.494/0001-43
29/10/2019
14:32:32

A norma MIL-H-85047A está citada no folder, já a norma
MIL-DTL-87174A é utilizada para fabricação do casco.

20.413.494/0001-43
29/10/2019
14:33:58

A norma MIL-DTL-43511D é da viseira, fabricada pela
Gentex, fornecedora da viseira.

20.413.494/0001-43
29/10/2019
14:34:52

Devido erro do fornecedor, constou apenas 01 norma no
folder, está sendo corrigido e será enviado em instantes.

Pregoeiro
29/10/2019
14:35:07

Para OTMIZA COMERCIAL LTDA - O senhor poderia
encaminhar, nos termos do subtópico 3.1 do TR nº
392/2019 - DIMAT, Anexo I ao Edital, os cer ficados,
laudos ou relatórios de ensaio do produto?

Pregoeiro
29/10/2019
14:35:52

Para OTMIZA COMERCIAL LTDA - Do produto fabricado
pela Gautier, modelo CP5

20.413.494/0001-43
29/10/2019
14:40:56

Minuto

Pregoeiro
29/10/2019
14:49:10

Para OTMIZA COMERCIAL LTDA - Concedo o prazo de 15
minutos para registro de suas informações.

20.413.494/0001-43
29/10/2019
14:53:12

Estamos aguardando apenas o relatório de ensaio
emi do pela UFSM (Universidade Federal de Santa
Maria/RS).

29/10/2019 Para OTMIZA COMERCIAL LTDA - Em quanto tempo é
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Pregoeiro
29/10/2019
14:54:04

Para OTMIZA COMERCIAL LTDA - Em quanto tempo é
possível fazer tal envio?

20.413.494/0001-43
29/10/2019
14:55:37

De acordo com engenheiro chefe do laboratório da UFSM,
foi solicitado 5 dias úteis para finalizar o relatório.

Pregoeiro
29/10/2019
15:00:58

Para OTMIZA COMERCIAL LTDA - Senhor licitante, tal
documentação deveria ter sido preparada pela empresa
para envio neste certame. Não dispondo desta, não pode
a Administração e demais licitantes ficar aguardando, a
bel prazer de seu interesse. Havendo possibilidade da
empresa fazer remessa da documentação probatória
hoje, concederei tal prazo. Não havendo, sua proposta
será =>

Pregoeiro
29/10/2019
15:01:30

Para OTMIZA COMERCIAL LTDA - desclassificada por não
atender ao requisitos estabelecidos de forma isonômica
para a disputa.

20.413.494/0001-43
29/10/2019
15:05:25

Estamos fazendo todo o possível.

Pregoeiro
29/10/2019
15:13:12

Para OTMIZA COMERCIAL LTDA - Senhor licitante,
novamente, em respeito as demais licitantes que estão
dispondo de funcionários, dinheiro e tempo, ques ono: a
empresa dispõe das documentações exigíveis para
comprovar o atendimento das especificações con das
em edital? Ressalto, exigência de conhecimento de todas
as empresas desde a disponibilidade do edital.

Pregoeiro
29/10/2019
15:18:00

Para OTMIZA COMERCIAL LTDA - Concedo o prazo
termina vo de 15 minutos para sua manifestação, sob
pena de desclassificação de sua proposta.

20.413.494/0001-43
29/10/2019
15:24:53

Estamos em contato com o setor responsável da
universidade aguardando apenas assinatura do
responsável.

Pregoeiro
29/10/2019
15:29:57

Para OTMIZA COMERCIAL LTDA - Concederei prazo até
às 17h30 para que a empresa providencie a remessa.
Rememoro que a empresa obteve concessão de prazo,
por solicitação, desde sexta-feira.

20.413.494/0001-43
29/10/2019
15:33:03

Sr. pregoeiro, após novo contato com a universidade, nos
informaram que não podem acelerar a tramitação do
documento, infelizmente não vamos conseguir anexar
dentro do prazo solicitado.

20.413.494/0001-43
29/10/2019
15:34:03

Peço desculpas pela demora e transtorno, visto que
somos a única licitante ofertando marca nacional, e
temos total interesse no fornecimento desse item.
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20.413.494/0001-43
29/10/2019
15:34:39

Solicito desclassificação para nosso item. Obrigado.

Pregoeiro
29/10/2019
15:44:16

Senhores licitantes, em que pesem as diligências e
concessões de prazo feitas por este Pregoeiro, a empresa
OTMIZA COMERCIAL LTDA não encaminhou
documentação técnica, exigível a todas as licitantes nos
termos do tópico 3 do TR, não comprovando que o
produto ofertado para este certame, da marca GAUTIER,
modelo CP5, atende ao especificado.

Pregoeiro
29/10/2019
15:46:19

Isto posto, a proposta da empresa OTMIZA COMERCIAL
LTDA está desclassificada com fulcro no tópico 6.6 do
edital.

 

4.9.10. A desclassificação da proposta da empresa MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
ocorreu em razão de ter ofertado produto de Marca, Fabricante e Modelo ELICOPTER e, quando
ques onada via chat, informou que estava ofertando outro produto: Marca EVOLUTION HELMETS e
Modelo EVOLUTION EVO HPH, o que proporcionou alteração em sua proposta, indo de encontro aos
itens 5.4 e 5.7 do edital. Considerando que o item 5.4 já foi citado, vejamos o que aponta o item 5.7:

5.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta
apresentada, seja com relação a prazo e especificações do produto
ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus termos
originais, ressalvadas apenas aquelas alterações des nadas a sanar
evidentes erros formais.

 

4.9.11. Vejamos as mensagens enviadas para a desclassificação da proposta da
empresa MIX COMÉRCIO:

 

Pregoeiro
29/10/2019
16:06:29

Para MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, boa
tarde! dada a desclassificação da proposta da empresa OTMIZA
COMERCIAL LTDA, os senhores são os arrematantes do item 01,
com o valor de R$ 1.230.000,00. Isto posto ques ono: Qual a
marca e modelo cotado? O objeto ofertado atende a
especificação? Qual o fabricante do produto?

Pregoeiro
29/10/2019
16:16:50

Para MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Reitero o
ques onamento realizado, concedo o prazo termina vo de 10
(dez) minutos para manifestação

26.420.034/0001-
29

29/10/2019
16:24:16

Boa tarde, Sr. Pregoeiro Marca evolution helmets

26.420.034/0001-
29

29/10/2019
16:25:03

MIL H87174 FNS-PD 96-18 MIL-V-43511D MIL DTL-87174A

26.420.034/0001-
29

29/10/2019
16:28:36

atende as especificações
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Pregoeiro
29/10/2019
16:29:41

Para MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Boa tarde, senhor
licitante!

Pregoeiro
29/10/2019
16:33:21

Para MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, a
marca na proposta é díspar da informada no portal do
ComprasGovernamentais. Diante disso, concedo o prazo de 10
minutos para que a empresa se pronuncie sobre a marca
informada na proposta, sob pena de desclassificação. Informo ao
licitante que a marca está estritamente vinculada à proposta
informada no portal.

26.420.034/0001-
29

29/10/2019
16:38:54

A Empresa fornecedora: Helicopter Helmet Sales.

26.420.034/0001-
29

29/10/2019
16:39:48

Modelo do capacete: evolution EVO HPH

Pregoeiro
29/10/2019
16:45:54

Senhores licitantes, a empresa MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
informou via chat modelo divergente da inserida em sua proposta
inicial no Portal ComprasGovernamentais, em clara afronta ao
principio da vinculação à proposta.

Pregoeiro
29/10/2019
16:48:02

É cediço que os licitantes estão vinculados às propostas
apresentadas por escrito, sendo vedada sua alteração após a
etapa compe va, exegese do art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/2002.
Entendimento insculpido no Acordão nº 688/2003- TCU- Plenário,
como também no Acordão nº 683/2009-TCU-Plenário.

Pregoeiro
29/10/2019
16:49:43

Isto posto, a proposta da empresa MIX COMERCIO E SERVICOS
EIRELI para o item 01 está desclassificada, nos termos do
subtópico 5.7 do edital.

 

4.9.12. A classificação da empresa DTE DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
DEFESA EIRELI ocorreu em razão de o setor técnico GAVOP/CBMDF ter apresentado parecer
informando que o produto ofertado e a documentação técnica atendiam ao edital. Esclarece-se que a
solicitação de ajuste na proposta ocorreu por exis r erro formal no preço ofertado, visto que o valor
constante no campo TOTAL era superior ao constante no campo PREÇO TOTAL, que era o valor
ajustado; nada sendo alterado com relação a documentação técnica, o que possui guarida no item 5.7
do edital já citado, mas que será repetido para frisar a permissibilidade do feito:

5.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta
apresentada, seja com relação a prazo e especificações do produto
ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus termos
originais, ressalvadas apenas aquelas alterações des nadas a sanar
evidentes erros formais. (GRIFO MEU).

 

4.9.13. Vejamos as mensagens enviadas para a classificação da proposta da empresa
DTE e sua habilitação no certame:
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Pregoeiro
29/10/2019
17:08:55

Para DTE DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA
EIRELI - Senhor licitante, boa tarde! dada a desclassificação da
proposta da empresa MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, os
senhores são os arrematantes do item 01, com o valor de R$
1.230.000,00. Isto posto ques ono: Qual a marca e modelo
cotado? O objeto ofertado atende a especificação? Qual o
fabricante do produto?

32.511.488/0001-
08

29/10/2019
17:10:46

Marca Gentex, modelo HGU-56/P, o capacete atende às
especificações do Edital, fabricante Gentex Corporation.

Pregoeiro
29/10/2019
17:12:53

Para DTE DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA
EIRELI - Verifico que as informações registradas equivalem às
registradas na proposta cadastradas.

Pregoeiro
29/10/2019
17:14:40

Para DTE DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA
EIRELI - Senhor licitante, solicito o envio da proposta ajustada, via
sistema, conforme o item 5.5 do edital, mediante convocação do
anexo. Concedo o prazo de duas horas para tal. Para tanto, será
convocado o anexo do item 01, onde solicito que seja anexada a
proposta do item arrematado.

Pregoeiro
29/10/2019
17:15:33

Para DTE DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA
EIRELI - Solicito que encaminhe, juntamente com a proposta
ajustada, folder/prospecto/manual do produto ofertado e demais
documentos técnicos exigidos tanto no edital, quanto no Termo
de Referência, anexo I a este instrumento.

Sistema
29/10/2019
17:15:42

Senhor fornecedor DTE DO BRASIL COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI, CNPJ/CPF: 32.511.488/0001-
08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

32.511.488/0001-
08

29/10/2019
17:16:40

Sim senhor Pregoeiro. Boa tarde. Proposta ajustada e
Documentação Técnica, certo?

Sistema
29/10/2019
17:19:43

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DTE DO BRASIL COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI, CNPJ/CPF: 32.511.488/0001-
08, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro
29/10/2019
17:20:34

Para DTE DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA
EIRELI - Sim, justamente.

32.511.488/0001-
08

29/10/2019
17:21:36

Sr. Pregoeiro. Seguiu somente a Documentação Técnica, por
enquanto.

32.511.488/0001-
08

29/10/2019
17:25:09

Posso mandar a Proposta ajustada posteriormente à análise da
Documentação Técnica?

Pregoeiro
29/10/2019
17:28:09

Para DTE DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA
EIRELI - Senhor licitante, a empresa deve encaminhar sua
proposta ajustada ao preço também. Convocarei novamente o
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anexo do item 01.

Sistema
29/10/2019
17:28:13

Senhor fornecedor DTE DO BRASIL COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI, CNPJ/CPF: 32.511.488/0001-
08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema
29/10/2019
17:29:15

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DTE DO BRASIL COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI, CNPJ/CPF: 32.511.488/0001-
08, enviou o anexo para o ítem 1.

32.511.488/0001-
08

29/10/2019
17:30:32

Sr. Pregoeiro. Feito o envio.

Pregoeiro
29/10/2019
17:38:40

Para DTE DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA
EIRELI - Senhor licitante, de pronto já verifico uma divergência na
proposta ora encaminhada. o valor constante no campo TOTAL é
superior ao constante no campo PREÇO TOTAL, que é o valor
ajustado. Dito isto, solicito o ajuste e a nova remessa.

Sistema
29/10/2019
17:38:49

Senhor fornecedor DTE DO BRASIL COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI, CNPJ/CPF: 32.511.488/0001-
08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema
29/10/2019
17:42:50

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DTE DO BRASIL COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI, CNPJ/CPF: 32.511.488/0001-
08, enviou o anexo para o ítem 1.

32.511.488/0001-
08

29/10/2019
17:43:57

Sim Sr. Pregoeiro. Feito o ajuste e a nova remessa.

Pregoeiro
29/10/2019
17:47:20

Senhores licitantes, haja vista a necessidade de análise por parte
do setor técnico quanto ao atendimento do produto ofertado pela
empresa DTE DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
DEFESA EIRELI ao especificado no item 7 do TR, o presente
certame será suspenso até amanhã, 30/10 (quarta-feira).

Pregoeiro
29/10/2019
17:48:38

Desta feita, o certame será retomado às 14h de amanhã, 30/10
(quarta-feira).

Pregoeiro
29/10/2019
17:48:45

Boa tarde a todos!

Pregoeiro
30/10/2019
14:05:50

Boa tarde senhores licitantes!

Pregoeiro
30/10/2019
14:06:45

Prosseguiremos com certame, devendo todos acompanharem as
mensagens que serão postas neste chat para o desenvolvimento
das demais fases.

Pregoeiro
30/10/2019
14:13:51

Em análise analise à documentação apresentada pela empresa
DTE o setor técnico GAVOP/CBMDF informou o seguinte, através
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14:13:51
do Parecer Técnico nº 9 (protocolo SEI 30581166).

Pregoeiro
30/10/2019
14:15:17

Considerando a proposta apresentada pela empresa DTE DO
BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELLI
conforme protocolo SEI_GDF (30567670), referente a aquisição de
capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção
Individual (EPI) des nado aos pilotos, médicos e enfermeiros do
Grupamento de Aviação Operacional do Corpo de Bombeiros
Militar ...

Pregoeiro
30/10/2019
14:15:36

... do Distrito Federa, conforme especificações, quan ta vos e
condições estabelecidas no Edital de Licitação PE nº 72/2019 -
DICOA/DEALF/CBMDF, protocolo nº 30566058, este setor técnico
emite o seguinte posicionamento de natureza conclusiva:

Pregoeiro
30/10/2019
14:15:51

Quanto as suas caracterís cas gerais: a) No si o da fabricante
verifica-se que o equipamento ofertado atende as aeronaves do
CBMDF quanto a plug 174;

Pregoeiro
30/10/2019
14:16:12

b) O equipamento ofertado de acordo com o avaliado e
informações disponíveis no si o da fabricante
h ps://gentexcorp.com/industry-solu ons/defense/, e anexo
protocolo SEI-GDF(30580110), atende aos requisitos de proteção
de impacto conforme exigência do TR;

Pregoeiro
30/10/2019
14:16:32

c) O equipamento capacete de voo atende ao TR quanto a
exigência de base para ANVG e que não seja protó po somente
para o certame conforme protocolo SEI-GDF(30580407);

Pregoeiro
30/10/2019
14:16:46

d) Na proposta apresenta pela arrematante as especificações
técnicas do produto no que refere a atenuação de ruido (ANR),
sendo esta compatível com a exigida do TR;

Pregoeiro
30/10/2019
14:17:22

A empresa apresentou toda a documentação exigida em edital,
atendeu às normas exigidas e testes necessários para aprovação
do equipamento; Atendeu o prazo exigido para entrega e demais
exigências con das no edital e apresentou todas as cer ficações
e testes com a tradução juramentada necessária.

Pregoeiro
30/10/2019
14:17:38

Diante o exposto informo que a referida proposta atende as
exigências con das no Termo de Referência do Pregão Eletrônico
nº 72/2019 - DICOA/DEALF/CBMDF protocolo SEI-GDF
(30566058).

Pregoeiro
30/10/2019
14:19:59

Informo a todos que o Parecer Técnico estará disponível no site
www.cbm.df.gov.br na pasta rela va ao pregão eletrônico nº
72/2019-CBMDF

Pregoeiro
30/10/2019
14:20:48

E ainda no seguinte endereço: A auten cidade do documento
pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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14:20:48
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 30581166 código CRC= D4DEFC81.

Pregoeiro
30/10/2019
14:26:12

Portanto, a proposta da empresa DTE está classificada para o
certame.

Pregoeiro
30/10/2019
14:26:35

Passaremos para a fase de habilitação de empresa.

Pregoeiro
30/10/2019
14:30:27

Para DTE DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA
EIRELI - Empresa DTE: Convoco essa empresa para enviar a
documentação de habilitação de acordo com o item 7.2.1 e seus
incisos I a V, e demais documentos que julgar necessários, no
prazo de 2 horas.

Sistema
30/10/2019
14:30:48

Senhor fornecedor DTE DO BRASIL COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI, CNPJ/CPF: 32.511.488/0001-
08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

32.511.488/0001-
08

30/10/2019
14:33:26

Boa tarde Sr. Pregoeiro.Já encaminharei

Pregoeiro
30/10/2019
14:34:36

Para DTE DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA
EIRELI - Ok

Sistema
30/10/2019
14:35:11

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DTE DO BRASIL COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI, CNPJ/CPF: 32.511.488/0001-
08, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro
30/10/2019
14:39:14

A empresa apresentou a documentação no prazo e a mesma será
analisada, por favor queiram aguardar.

Pregoeiro
30/10/2019
15:25:16

A empresa DTE DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
DEFESA EIRELI apresentou a documentação de habilitação de
acordo com o edital, estando a empresa a mesma habilitada para
o certame.

Pregoeiro
30/10/2019
15:25:31

Sendo assim, declaro a empresa DTE DO BRASIL COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI provisoriamente vencedora do
certame.

 

4.9.14. Com relação aos arrazoados da Recorrente sobre a desclassificação das
propostas, o GAVOP/CBMDF cita que o fato da Administração Pública exigir o cumprimento de
requisitos mínimos quando na aquisição de bens e serviços, não está a macular os princípios da
isonomia e ampla compe vidade e sim se precavendo de possíveis dissabores futuros. Sendo assim,
diferente do que afirmou a empresa DELTA, o CBMDF não está desclassificando as empresas e sim
seguindo o preconizado em edital, analisando as documentações exigidas e as apresentadas de forma
isonômica, seguindo os princípios administrativos e a lei de licitações.

4.9.15. Em relação à desclassificação da proposta da empresa DELTA o Setor Técnico
acrescenta ainda que a desclassificação se deu: a) Em razão das respostas enviadas no O cio do

Relatório 43 (31707232)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 792



DCTA/IFI; b) Pelo fato de o modelo apresentado, segundo documentação técnica do Comando da
Aeronáu ca, Ins tuto de Fomento e Coordenação Industrial, é homologado segundo a norma AER161-
P, norma esta que não é exigida em Edital e não é mais u lizada pela referida Ins tuição, por se tratar
de norma obsoleta; c)  Por ter realizado consulta dos cer ficados de homologação apresentados de 02
de agosto de 2006 InAvEx Nr 1005 e 19 de fevereiro de 2003 emi dos pelo Exército Brasileiro,
verificando-se que trata-se de oficina de manutenção de equipamentos aeronáu cos, tendo revisão e
atualização em 30 de dezembro de 2011 pelo MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO (DCA/1946), DEPARTAMENTO MARECHAL FALCONIERI, que aprova a Revisão 2
da Instrução de Aviação do Exército (InAvEx Nr 1005 - Avaliação e Qualificação de Empresas e
Organizações Civis e Militares), não sendo, dessa feita, documentação válida; d) Por ter apresentado
documentos compara vos que não são válidos, visto que não são laudos, cer ficados ou testes que
comprovem atendimento ao Edital e; e) Em razão de o Relatório de Ensaio do capacete EPH-2 emi do
pelo Comando da Aeronáu ca Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento ser apenas uma
avaliação funcional do capacete ofertado, não constando os testes que atendam as normas MIL-DTL
87174, NORMA MIL-DTL 43511 OU EN 966 exigidos em Edital.

4.9.16. Diante do todo o exposto, evidencia-se que o tratamento dado a todos os
licitantes foi isonômico, não havendo como prosperar as alegações da Recorrente de que as empresas
foram tratadas de maneira diversa, pois cada empresa foi tratada de forma isonômica de acordo com
o confronto entre os itens do edital e as respec vas propostas inseridas no sistema, estando estas de
acordo, passou-se a análise dos documentos técnicos. Estando estes de acordo, seguiu-se a
classificação da proposta e, por fim, a habilitação da empresa. Tudo em conformidade com os itens do
edital, em especial itens, 5.4, 6.6, 6.11, 6.18, 6.21, 7.1, 7.2.1 e 7.2.2 que norteiam a sequência das
fases.

4.10. Passa a Recorrente a afirmar que os documentos apresentados pela empresa DTE
não atendem as exigências editalícias, por não comprovarem que o produto ofertado atende pelo
menos uma das normas exigidas, sendo apresentados relatórios efetuados por organismos não
coligados ao INMETRO e relatório de ensaio da fabricante GENTEX, chamado de Teste de Aceitação.
Afirma, ainda, que não apresentou documentação que comprove que o material u lizado no capacete
é resistente à chama e que não foi apresentado documento que comprove o atendimento à norma
EN966. Prossegue informando que o capacete HGU 56/P na faixa de frequência de 1000Hz, reduz um
máximo de 21dB, o que está abaixo do exigido em edital.

4.11. Para estes ques onamentos técnicos a Recorrida contrarrazoa informando que é
improcedente a afirmação da Impetrante, pois conforme informado na Proposta da DTE é de notório
saber dos que trabalham no segmento de aviação militar, que o capacete Gentex HGU-56/P foi
projetado para atender às estritas exigências das Forças Armadas dos EUA, sendo um projeto de
desenvolvimento conjunto entre a fabricante Gentex e o Departamento de Defesa americano. O
FNS/PD96-18 não é um simples Termo de Referência, é um documento orientador para testes de
aceitação do capacete HGU-56/P. Nele estão con das especificações rígidas baseadas em várias
normas Federais, Militares e Padrões de fabricação (standards). Sendo que os padrões e limites
exigidos na FNS/PD96/18 para equipamentos para a aviação de asas rota vas são extremamente mais
rigorosos dos que os padrões para a aviação de asa fixa e superam os padrões previstos na norma
MIL-87174A, concluindo que a avaliação do atendimento à norma MIL-87174A passa pela capacidade
técnica de buscar as informações nos relatórios apresentados pela DTE do Brasil, não havendo dúvida
da DTE do Brasil, bem como, da fabricante Gentex que o capacete HGU-56/P atende plenamente aos
requisitos de performance solicitados no Edital. Con nua inferindo que a qualificação original do
projeto do capacete HGU-56/P foi realizada nos anos 90 e foi necessário e mandatório o teste
an chama, quando foi aprovado. Novamente, o capacete foi testado e aprovado em teste an chama
em 21 de fevereiro de 2013 na Ouelle e Thermal Test Facility, uma organização conjunta da Marinha
e do Exército americanos. Um dos padrões (standards) u lizado foi o ASTM F1930 – 00, Standard Test
Method for Evalua on of Flame Resistant Clothing for Protec on Against Flash Fire Simula ons Using
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an Instrumented Manikin; finda dizendo que o relatório técnico deste teste na Ouelle e Thermal Test
Facility é de circulação reservada. Diz ainda que conforme o relatório de testes ‘HELMET RETENTION
TESTING’ apresentado pela DTE do Brasil, à página 379 o capacete HGU-56/P logrou êxito suportando
cargas maiores que a solicitada no Edital. Quanto ao desempenho desempenho mínimo de
inteligibilidade, afirma que o capacete Gentex HGU-56/P a ngiu este valor de 85%, o qual foi
demostrado no USAARL Report Nº 97-08, pag. 20, tabela 15 (Alone) e, portanto, atendendo o requisito
mínimo. Cita que este percentual, conforme tabela I da norma citada, equivale a um índice predi vo
de inteligibilidade, como segue: AI: 0,42; STI de 0,41 e SII: 0,49, se for o caso esses índices podem ser
comprovados matema camente pelas fórmulas em 1- Ar cula on Index , 2- Speech Transmission
Index e Speech Intelligibility Index. Para a atenuação do Som indica que Isto foi comprovado no
relatório de teste de atenuação do som ( Sound a enua on) – Report SA-016-086, apresentado pela
DTE do Brasil, que mostra que a taxa mínima foi atendida plenamente. 

4.12. Para este quesito o GAVOP/CBMDF assevera que são exigências do Edital
cer ficados ou relatórios de testes executados no país ou por órgão como a FAA, EASA ou pelo DCTA/
IFI, constando nos documentos apresentados pela empresa DTE relatórios de testes: Impacto e
Retenção - pagina 14 e 18 (original) e página 43 e 47(traduzido); e ainda em relatório da USAARL pag.
220 a 230, e 233 a 247 (traduzido). Prossegue afirmando que, quanto ao ques onamento pela
reclamante ao sistema de atenuação, verificou-se que o capacete ofertado atende às exigências do
edital o sistema STI exigido em Edital, Norma MIL-STD-1474E, norma que detalha o Speech
Transmission Index (STI), nela é es pulado que o mínimo aceitável para os predi vos de
inteligibilidade. O capacete Gentex HGU-56/P a ngiu valor de 85%, o qual foi demostrado no USAARL
Report Nº 97-08 tabela 15, atendendo ao requisito mínimo. Atenuação de ruído ANR - pag. 19(original)
e 49(traduzido). Desempenho pelo método STI - pag.20 31(original), 147 e 214(traduzido).

4.13. Em atenção à afirmação da Recorrente de que a empresa DTE não apresentou
qualquer documento, laudo ou semelhante, válido, que comprove o atendimento à norma MIL-DTL-
43511 D das viseiras, a Recorrida diz ser improcedente a afirmação da Impetrante, pois no link da
fabricante Gentex que trata de visores, página 2
(h ps://shop.gentexcorp.com/content/Gentex_Air_Eye_Protec on_Brochure.pdf) é citado que a
fabricação dos visores obedece mandatoriamente a norma MIL-V-43511C e descreve os requisitos
obedecidos quanto a desempenho óp co, durabilidade e resistência à abrasão, uso simultâneo de
óculos, duas viseiras rotativas ou deslizantes, manufaturadas em policarbonato de alta qualidade, com
tratamento contra arranhões e contra embaçamento, com travas de início e fim de curso e está
disponível a cor âmbar. Con nua afirmando que os relatórios de testes apresentados para este Pregão
- Relatório do USAARL [Laboratório de Pesquisa Médica Aérea do Exército dos Estados Unidos] No 98-
18, o papel de viseiras de proteção na prevenção de lesões em acidentes com aeronaves de asa
rota va do Exército dos Estados Unidos e o Relatório USAARL no 98-12, Capacetes de Tripulação de
Aeronave do Exército dos Estados Unidos: Tecnologia de Mi gação de Ferimento na Cabeça citam que
a fabricação das viseiras seguem a norma MIL-V-43511C e, portanto, cumprem os requisitos
solicitados neste certame.

4.14. Em atenção à afirmação da Recorrente de que a empresa DTE não apresentou
qualquer documento, laudo ou semelhante, válido, que comprove o atendimento à norma MIL-DTL-
43511 D das viseiras, o GAVOP/CBMDF informa que, em consulta a documentação apresentada pela
DTE realmente não foi encontrado nenhum documento, laudo ou semelhante que comprove o
atendimento norma MIL-DTL-43511 D das viseiras.

4.15. Solicita a Recorrente diligências para verificar se o peso total do capacete
ofertado é superior à 1.500 gramas exigidas em edital e cita que o cabo ofertado vai além do
comprimento máximo exigido.

4.16. Neste aspecto informa a Recorrida que a instalação do ANR implica na
subs tuição do sistema de áudio original do capacete pelo sistema de áudio do ANR, resultando em
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uma alteração mínima no peso final, ficando abaixo dos 1500 gramas solicitados no Edital. Completa
afirmando que não haverá cabos soltos no chão da aeronave, pois os cabos atenderão aos
comprimentos retraídos e distendidos solicitados no Edital.

4.17. Para tal solicitação esclarece-se à Recorrente que o peso a ser considerado é
apenas o do capacete, não sendo necessárias as diligências.

4.18. Na análise final dos ques onamentos técnicos da recorrente, entendo que assiste
razão parcial ao Recurso da empresa DELTA, considerando que a empresa DTE não apresentou
nenhum documento, laudo ou semelhante que comprove o atendimento norma MIL-DTL-43511 D
das viseiras, conforme afirma a Recorrente e o setor técnico; portanto, a proposta da empresa DTE
BRASIL será desclassificada com fulcro nos itens 6.6. e 6.21, por não atender ao item 7 do Termo de
Referência que segue como Anexo I ao Edital, uma vez que não apresentou nenhum documento,
laudo ou semelhante que comprove o atendimento norma MIL-DTL-43511 D das viseiras.

4.19. Prossegue informando que foi apresentada documentação com indícios de
falsidade, visto que a DTE DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI, para
comprovar sua posição de fornecedora apresentou Atestado de Capacidade Técnica fornecido pela
empresa Resgatécnica que não trabalha com EPI e que o produto comprado macacão de voo não é um
EPI e sim uma ves menta para voo em brim e algodão. Caso seja EPI, solicita apresentação de CA do
Ministério do Trabalho e Emprego; diz ainda que salta a vista o fato de a NF ser de número 000.001.
Solicita diligências no sen do de saber se o documento é real ou foi fabricado para que a DTE
par cipasse do certame. Alega que o atestado de capacidade técnica emi do pela DTE – USA é
inválido por não ter sido apos lado.  Informa que a Carta de Nomeação elaborada pela GETEX USA,
datada de 17 de julho de 2018, que informa que a empresa DTE - Defense Technology Equipment Inc é
sua distribuidora exclusiva de seus produtos para o Brasil e México, é falsa e não foi apos lada, visto
que a DTE Brasil só obteve seu CNPJ em 21 de janeiro de 2019.  Cita que a Guia de Movimentação de
Material (GMM) se presta somente ao uso das Forças Armadas pela impossibilidade de emissão de
NF, sendo assim o uso da GMM por empresa, ao invés de NF, configura ilicitude perante a Receita
Federal.

4.20. Neste aspecto, segue a Recorrida inferindo que para os ques onamentos sobre o
atestado de capacidade técnica, conforme as próprias empresas recorrentes afirmaram, a
Administração Pública é vinculada ao instrumento licitatório, sendo  que o atestado de capacidade
técnica é um documento simples, feito por outra empresa ou por algum órgão público que você já
tenha contratado e executado obras ou prestado serviços similares ao objeto que está sendo licitado.
Assim, o atestado apresentado atende ao edital. Passa então a citar os seguintes aspectos: 

a) A DTE do Brasil é empresa EIRELI, cuja finalidade é plenamente
compa vel com o objeto do pregão 72/2019, conforme pode ser verificado
no Contrato Social já reme do e alvarás e outros documentos disponíveis
para diligências;
b) O macacão fornecido à empresa RESGATÉCNICA é fabricado com tecido
da marca Du Pont NOMEX que, para quem trabalha no mercado da aviação
militar ou civil, trata-se de macacão an chamas, específico para este po
de a vidade face às normas de segurança previstas. Desta forma,
configura-se como um equipamento de proteção individual, de alto custo
(não é um macacão qualquer, como alega a empresa DELTA);
c) No que tange a outros documentos fornecidos apenas para dar
conhecimento e segurança à Administração Pública de que a DTE do Brasil
possui vínculo com a DTE USA, que é autorizada GENTEX para os mercados
do Brasil e México. (h ps://gentexcorp.com/company/global-
distributors/) , sendo que, pelo relacionamento profissional que
possuem, é natural que a GENTEX reconheça a DTE do Brasil como sendo
“focal point”, que realiza fornecimentos e suporte técnico sob autorização
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da DTE USA. O erro na data foi apenas pelo fato de a GENTEX ter
aproveitado o texto de um documento anteriormente emi do para a
pessoa do Sr, Paulo Cabral , quando o mesmo atuava apenas como
representante da DTE USA no Brasil.
A referida carta já foi corrigida pela GENTEX e foi reme da uma cópia para
o e-mail do Sr. Pregoeiro (impugnacoescbmdf@gmail.com). Caso a
Administração Pública deseje realizar diligências para verificar a
auten cidade do documento, a DTE do Brasil ser-lhe-ia muito grata, pois a
acusação feita pela empresa DELTA configura crime previsto no ar go138
do Decreto-Lei 2848, de 07 dez. 1940 (Código Penal), sendo intenção desta
empresa acioná-la judicialmente assim que concluída a fase de
diligências, caso não haja a imediata retratação por parte da DELTA.
d) Quanto à alegação da empresa ULTRAMAR de que a DTE do Brasil não
trabalha efe vamente como importadora de macacões de voo, apesar de
não estar constando como exigência do instrumento editalício, temos
disponível para diligências “Air Way Bill” e “Invoice” deste po de
material, para sanar qualquer dúvida sobre o assunto.
Além disso, os julgados apresentados pela empresa se referem a obras e
não a fornecimento de itens, com contextos completamente diferentes.
e) Quanto a documentos apresentados pela DTE, sem consularização, cabe
ressaltar que a Administração Pública já havia respondido
ques onamento semelhante na fase de ques onamentos ao edital,
sendo sido superada pelos argumentos apresentados à época. Cabe aqui
relembrar o Acórdão Nº 1948/2014 - TCU – Plenário, Relatora Ministra Ana
Arraes,
Tendo sido superada esta questão, não cabe à licitante que se conformou
com as razões da Administração Pública e não impetrou recurso à
autoridade superiora, vir novamente a ques onar este aspecto ao final do
processo licitatório, por buscar beneficiar-se de sua inércia, em
desigualdade com os demais licitantes. Além disso, como já afirmamos
anteriormente, tais documentos apenas atestam que a empresa é
representante GENTEX no Brasil, não sendo essencial do processo
licitatório.
f) Quanto à Nota Fiscal 000.001 foi reme da uma cópia para o e-mail do Sr.
Pregoeiro (impugnacoescbmdf@gmail.com), bem como, o macacão
encontra-se na Resgatécnica.
g) Quanto à responsável pela assinatura do Atestado de Capacidade
Técnica, ela tem a função de Analista de Licitações, sendo responsável
pela avaliação e acompanhamento de todas as empresas e de todas as
compras realizadas pela Resgatécnica, estando apta e capacitada a assinar
o referido termo.
h) Quanto às alegações da empresa ULTRAMAR sobre o Atestado de
Capacidade Técnica: “verifica-se que a flagrante fraude em sua
elaboração”, “é óbvio que foi forjado para a u lização neste certame” e
“foi confeccionada por meio de Copia e Cola”, reiteramos o já citado
acima, ou seja, caso a Administração Pública deseje realizar diligências
para verificar a auten cidade do Atestado de Capacidade Técnica, a DTE
do Brasil ser-lhe-ia muito grata, pois a acusação feita pela empresa
ULTRAMAR também configura crime previsto no ar go138 do Decreto-Lei
2848, de 07 dez. 1940 (Código Penal), sendo intenção desta empresa
acioná-la judicialmente assim que concluída a fase de diligências, caso não
haja a imediata retratação por parte da ULTRAMAR, aos moldes do que foi
informado para a empresa DELTA.

 

4.21. No Parecer Técnico do GAVOP/CBMDF para tais ques onamentos são
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apresentadas as mesmas respostas já produzidas para os recursos das empresas ULTRAMAR e
QUARTZO, por possuírem conteúdos similares.

4.22. Verifica-se realmente que os ques onamentos são similares, portanto a mesma
análise para os recursos das empresas ULTRAMAR e QUARTZO devem ser consideradas para a
análise do recurso da empresa DELTA.

4.23. Diz a Recorrente que o Memorando SEI-GDF Nº 384/2019 -
CBMDF/DICOA/COPLI/PREAP (30565871) encaminhando a documentação técnica para análise do
GAVOP/CBMDF afirma que a Diretoria de Aquisições estava ciente de que o equipamento ofertado
pela DTE do Brasil não atendia às exigências do edital.

4.24. Ora, houve um entendimento errôneo da Recorrente. Em nenhum momento o
Memorando ques onado afirma que o capacete não atende ao edital, nem mesmo cita em qual ponto
o capacete não atenderia. Vejamos o conteúdo do referido Memorando:

Ao Senhor Ten-Cel. QOBM/Comb. Comandante do GAVOP,

Solicito a Vossa Senhoria que seja emi do parecer técnico quanto ao
atendimento ou não das especificações con das no Termo de Referência
nº 392/2019 - DIMAT, anexo I ao Edital do PE nº 72/2019 -
DICOA/DEALF/CBMDF, protocolo nº 30566058,
pelo produto ofertado pela empresa DTE DO BRASIL COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELLI, em sede da mencionada licitação.

I - Item 01: Proposta comercial da empresa DTE DO BRASIL COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELLI, CNPJ 32.511.488/0001-08, com manual
e demais documentações técnicas do produto (e respec vas traduções),
protocolo nº 30567670.

Neste ínterim, solicito ainda que a manifestação técnica seja de caráter
conclusivo. Assim, entendendo que o produto ofertado pela licitante não
atende aos requisitos exigíveis e determinados no tópico 7 do já
mencionado TR, requesto que sejam acostados aos autos o registro da
motivação que fundamente a recusa. 

Posto que tal análise elimina o risco de aceitação de produto não
condizente com o especificado, solicito brevidade na informação uma
vez que a aceitação do item e o seguimento do certame está condicionada
ao pronunciamento técnico. 

Respeitosamente,

 

4.25. Pode ter ocorrido uma falha na interpretação da Recorrente do seguinte conteúdo
do Memorando: “Neste ínterim, solicito ainda que a manifestação técnica seja de caráter conclusivo.
Assim, entendendo que o produto ofertado pela licitante não atende aos requisitos exigíveis e
determinados no tópico 7 do já mencionado TR, requesto que sejam acostados aos autos o registro da
mo vação que fundamente a recusa”. No entanto, o texto apenas diz que se o entendimento do setor
técnico for o de o produto não atende o edital, deverá ser elaborada mo vação fundamentada sobre a
recusa.

4.26. Em seus pedidos a Recorrente solicita a desclassificação da empresa DTE por não
cumprir as exigências do edital e por apresentar documento falso; a revisão da desclassificação da
empresa Delta baseada num produto diferente do oferecido na sua proposta; o envio dos autos ao
Ministério Público do DF e a realização das diligências solicitadas.

4.27. Desde já esclareço à Recorrente que não foram apresentadas provas que
jus fiquem o envio dos autos a qualquer órgão de controle. Se o entendimento da Recorrente for no
sentido contrário e se possui as provas que motivem o envio, que o faça por sua conta.
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DA CONCLUSÃO

 

5. Nesta seara, consubstanciado nas razões de fato e de direito aqui apontadas, com
fulcro no item 9.8 do Edital e art. 11, inc. VII, do Decreto nº 5.450/2005, recebo e conheço os Recursos
das empresas QUARTZO - ENGENHARIA DE DEFESA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº
05.316.271/0001-74; ULTRAMAR IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 81.571.010/0001-89 e DELTA
INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 10.843.754/0001-67 e as
Contrarrazões da empresa DTE DO BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI, CNPJ nº
32.511.488/0001-08, para no mérito:

5.1. NEGAR provimento aos recursos das empresas QUARTZO - ENGENHARIA DE
DEFESA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, e ULTRAMAR IMPORTAÇÃO LTDA.

5.2. DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da empresa DELTA INDÚSTRIA COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA, no sen do de desclassificar a proposta da empresa DTE BRASIL
com fulcro nos itens 6.6 e 6.21 por não atender ao item 7 do Termo de Referência que segue como
Anexo I ao Edital, uma vez que não apresentou nenhum documento, laudo ou semelhante que
comprove o atendimento norma MIL-DTL-43511 D das viseiras.

5.3. Na forma do item 9.8 do edital faço subir os autos ao Diretor de Contratações e
Aquisições do CBMDF para decisão final:

9.8. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos
impetrados contra suas decisões e ao Diretor de Contratações e
Aquisições do CBMDF a decisão final sobre os recursos contra atos do
Pregoeiro, nos termos do art. 8º, IV c/c art. 11, VII, do Decreto 5.450/05.

 

 

FRANKNEI DE OLIVEIRA RODRIGUES – Ten.-Cel. RRm/PTTC.

Pregoeiro do Certame

Documento assinado eletronicamente por FRANKNEI DE OLIVEIRA RODRIGUES, Ten-Cel. RRm ,
matr. 1399993, Pregoeiro(a), em 22/11/2019, às 15:07, 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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 31707232 código CRC= BE7FFDFD.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SAM Bloco D Módulo E - Pa lácio Imperador Dom Pedro I I  - QCG/CBMDF - CEP 70640-020 - DF

39013481

00053-00079697/2019-07 Doc. SEI/GDF 31707232
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Comissão Permanente de Licitação/Pregoeiros e Equipe de Apoio

Decisão SEI-GDF n.º Final recursos PE nº 72/2019-CBMDF/2019 -
 CBMDF/DICOA/COPLI/PREAP

Brasília-DF, 21 de novembro
de 2019

ANÁLISE DA AUTORIDADE SUPERIOR – DECISÃO FINAL

 

PROCESSO SEI GDF Nº: 00053-00079697/2019-07.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2019-CBMDF.

OBJETO: Aquisição de capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção Individual (EPI)
des nado aos pilotos, médicos e enfermeiros do Grupamento de Aviação Operacional do Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo
de Referência constante do Anexo I do Edital.

ASSUNTO: Recursos Administra vos e Contrarrazões apresentados ao Pregão Eletrônico nº 72/2019-
CBMDF.

RECORREN TES: QUARTZO - ENGENHARIA DE DEFESA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº
05.316.271/0001-74; ULTRAMAR IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 81.571.010/0001-89 e DELTA
INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 10.843.754/0001-67.

RECORRIDA: DTE DO BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI, CNPJ nº
32.511.488/0001-08.

 

DOS FATOS

 

1. O pregoeiro do certame em tela faz subir os autos do processo à consideração deste
Diretor para decisão final, com supedâneo no item 9.8 do edital, em razão de ter negado provimento
aos recursos das empresas QUARTZO - ENGENHARIA DE DEFESA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e
ULTRAMAR IMPORTAÇÃO LTDA e ter concedido provimento parcial ao recurso da empresa DELTA
INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA.

 

DA ANÁLISE

 

2. Na análise ponto a ponto dos recursos das empresas QUARTZO, ULTRAMAR e DELTA
constantes no Relatório do Pregoeiro observa-se que foram realizados ques onamentos com
conteúdos similares para os documentos apresentados para qualificação técnica da empresa DTE do
Brasil, podendo ser listados conjuntamente da seguinte forma:

a) apresentou um único documento, sem reconhecimento de firma;

b) o atestado comprova fornecimento anterior de macacão de voo, sem detalhar sua
quantidade ou qualidade, sendo para macacão de voo não há relação com o objeto do pregão.
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c) supõe a existência de fraude por ter sido elaborado em data contemporânea ao
pregão; por se referir à Nota Fiscal 000.001; pelo fato de a Recorrida não ser importadora ou
fabricante de macacões de voo; por ter verificado que a assinatura do atestado ter sido confeccionada
por meio de copia e cola; por ter sido fornecido pela empresa Resgatécnica que não trabalha com EPI;

d) a emitente do atestado é uma empresa revendedora de equipamentos não sendo
usuária dos mesmos;

e) a funcionária que o assina informou que o macacão foi adquirido para revenda e não
para uso operacional, a mesma não possui autorização ou conhecimento técnico para emi r o
atestado, assinando-o saber sua;

f) o atestado foi amparado por uma nota fiscal que reflete a primeira venda do ano da
empresa DTE;

g) faz referência à invalidez do atestado de capacidade técnica emi do pela DTE – USA
por não ter sido apos lado; informa que a Carta de Nomeação elaborada pela GETEX USA, datada de
17 de julho de 2018, que informa que a empresa DTE - Defense Technology Equipment Inc é sua
distribuidora exclusiva de seus produtos para o Brasil e México é falsa e não foi apos lada, visto que
a DTE Brasil só obteve seu CNPJ em 21 de janeiro de 2019 e cita que a Guia de Movimentação de
Material (GMM) presta somente ao uso das Forças Armadas pela impossibilidade de emissão de NF.

 

2.1. Em primeira análise é certo afirmar que caem por terra os ques onamentos
realizados para outros documentos citados na alínea “g” acima, uma vez que não foram solicitados em
edital, sendo imprestáveis para o certame; desta forma o único documento válido para comprovar a
capacidade técnica da empresa e analisado pelo pregoeiro foi o Atestado de Capacidade Técnica
emitido pela empresa Resgatécnica.

2.2. O edital é claro em seu item 7.2.1, inc. III, de que seriam aceitos atestados emitidos
em data anterior a abertura do certame por qualquer pessoa de direito público ou privado que
comprovassem o fornecimento anterior de qualquer EPI para o uso em qualquer a vidade, uma vez
que não há impedi vo no edital para isto, o que coaduna com o art. 30, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, já
citado no relatório do pregoeiro.

2.3. Quanto às citações de possíveis fraudes no atestado em comento ou às suspeitas
com relação à signatária do atestado, verificou-se que as Recorrentes afirmam, mas não trazem à
baila qualquer comprovação substancial, tanto para a suposta fraude quanto para a competência da
funcionária. Ressalta-se, que a apresentação da cópia da Nota Fiscal em conjunto com as
contrarrazões da empresa Recorrida derroca as alegações das Recorrentes, uma vez que comprova a
veracidade da NF e, por conseguinte, a do Atestado de Capacidade Técnica.

2.4. A ausência de reconhecimento de firma suscitada por uma das recorrentes, além de
não ser exigida em edital e por ter sido apresentado o documento original, foi totalmente rechaçada
com o art. 3º, inc. I, da Lei nº 13.726/2018 que passou a não exigir mais tal formalidade.

2.5. Portanto, inequivocamente, não merecem prosperar os ques onamentos das
Recorrentes quanto ao atestado apresentado para a qualificação técnica da empresa DTE, bem como,
as induções de que os documentos são supostamente fraudulentos.

3. Em análise aos ques onamentos da empresa DELTA sobre possível ilegalidade no
Pregão em tela, percebe-se que a Recorrente relata fatos que foram tratados em sede de impugnação
em pregões anulados por esta Administração (Pregões Eletrônicos nº 39/2018 e nº 12/2019) e calou-
se quanto ao atual pregão, não manifestando-se se ocorreram ou não as mudanças ques onadas nos
editais das licitações anuladas. Entretanto, o relatório do pregoeiro e a análise do GAVOP/CBMDF
demonstraram que as correções foram inseridas no edital deste pregão, inclusive beneficiando a
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própria Recorrente que apresentou documentos que foram permi dos pela mudança, não havendo
mais nada a questionar sobre este assunto.

4. Quanto à desclassificação da proposta da empresa DELTA, verifica-se que a mesma
insiste em informar que se deu erroneamente por ter sido u lizado documento que diz respeito a
modelo não ofertado pela Recorrente no certame. Inequivocamente a Recorrente falta com a verdade,
pois inseriu no sistema exatamente o modelo EPH-2 e apresentou laudos exatamente deste modelo de
capacete EPH-2. O fato de a Recorrente ter citado no chat que o modelo distinto era o EPH só contribui
para exis r mais um mo vo para a desclassificação de sua proposta, pois não apresentou nenhum
laudo sobre o modelo EPH e neste caso, estaria configurada a alteração de sua proposta, vedada pelo
item 5.7 do edital.

4.1. Ainda nesta análise da desclassificação da proposta da empresa DELTA é certo
afirmar que se a Recorrente con nuar a inserir os mesmos documentos que vem inserindo nos
certames que par cipa no CBMDF terá sempre sua proposta desclassificada, uma vez que o O cio nº
10/CPA/2534, Protocolo COMAER nº 67770.002994/2019-77, que apresenta informações sobre o
capacete de voo modelo EPH-2 da empresa ESRA, evidencia que a Recorrente não possui homologação
válida. Desta forma, para afastar qualquer dúvida com relação a este assunto, cito novamente o teor
do referido ofício:

 

MINISTÉRIO DA DEFESA

COMANDO DA AERONÁUTICA

INSTITUTO DE FOMENTO E COORDENAÇÃO INDUSTRIAL

Praça Marechal Eduardo Gomes, nº 50 - Vila das Acácias

S. J. Campos - SP- CEP 12228-901

Tel: (12)3947-7100 / Fax: (12)3947-7111 / e-mail: protocoloifi@ifi.cta.br

 

Ofício nº 10/CPA/2534

Protocolo COMAER nº 67770.002994/2019-77

 

S. J. Campos, 27 de agosto de 2019.

 

Ao Senhor

Ten-Cel. QOBM RENATO DE FREITAS MENDES

Comandante do 1º Esquadrão de Aviação Operacional

Grupamento de Aviação Operacional do CBMDF

SAM Bloco D Módulo E - Bairro Asa Norte

CEP 70620-040 Brasília DF

 

Assunto: Certificação de capacete de voo.

 

 

Prezado Senhor,

 

1. Em atenção ao O cio SEI-GDF n.º 33/2019 - CBMDF/GAVOP/1° ESAV, de
06 de agosto de 2019, que solicita informações sobre o capacete de voo
modelo EPH-2 da empresa ESRA, informo o seguinte:

a) Em 03 de agosto de 2001, com base no Relatório de Homologação
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Provisória do processo 0757/FHM, foi emi do um cer ficado provisório
para o capacete EPH-2 com validade de 06 meses, em função de não terem
sido realizados os ensaios estruturais previstos nas Normas MIL-H-
85047A(AS) e MIL-DTL-87174A(USAF), bem como não terem sido
apresentados os documentos faltantes para a con nuidade das a vidades
de cer ficação. Por isso, ressalto que o parecer emi do em 2001 orientou
que os testes de impacto, entre outros, para fins de certificação definitiva,
deveriam ser realizados.

b) Com relação à Norma EN966:2012, que trata de ensaios em capacetes
para esportes aéreos, esta não fez parte da base de cer ficação constante
do requerimento da empresa para a cer ficação do capacete e não é
possível informar se o capacete atende à norma em questão.

c) Referente à norma MIL-DTL-43511, não é possível informar se o
capacete atende à norma pois esta também não fez parte da base de
certificação proposta ao IFI.

d) O Relatório de Ensaio Código E79-000000/F0010, emi do pelo Ins tuto
de A vidades Espaciais, subordinado ao então CTA, apresenta os
resultados da avaliação qualita va funcional do capacete EPH-2, com
supressor de ruído, fabricado pela empresa ESRA Engenharia. De acordo
com o citado Relatório de Ensaio, a funcionalidade do capacete foi
considerada sa sfatória. No entanto, ele é apenas uma parte do processo
de homologação que estava sendo conduzido pelo IFI e somente com
base nesse relatório não é possível comprovar que o referido capacete
atende às normas em vigor.

e) O cer ficado do capacete EPH-2 não se encontra válido, devido à
empresa não ter comprovado que o produto atendia aos requisitos
estabelecidos pelas referidas Normas.

2. Coloco-me à disposição desse Grupamento para o esclarecimento de
eventuais dúvidas adicionais.

Atenciosamente,

JOSÉ RENATO DE ARAUJO COSTA Coronel Aviador Diretor do Ins tuto de
Fomento e Coordenação Industrial

 

4.2. Neste sen do, não há mais o que ser argumentado pela empresa DELTA, pois o
entendimento do O cio nº 10/CPA/2534 é transparente no sen do de que para o capacete ESRA
modelo EPH-2 foi emi do um cer ficado provisório com validade de 06 meses, em função de não
terem sido realizados os ensaios estruturais previstos nas Normas MIL-H-85047A(AS) e MIL-DTL-
87174A(USAF); não sendo realizados os testes de impacto, entre outros, para fins de cer ficação
definitiva. Assim, o Relatório de Ensaio Código E79-000000/F0010, emitido pelo Instituto de Atividades
Espaciais, subordinado ao então CTA, apresenta os resultados apenas da avaliação qualita va
funcional do capacete EPH-2, com supressor de ruído, fabricado pela empresa ESRA, o que leva
à conclusão do órgão cer ficador de que  o cer ficado do capacete EPH-2 não se encontra válido,
devido à empresa não ter comprovado que o produto atendia aos requisitos estabelecidos pelas
Normas MIL-H-85047A(AS) e MIL-DTL-87174A(USAF).

5. Para os ques onamentos técnicos verifica-se que o GAVOP/CBMDF e a Recorrida
refutaram os apontamentos das Recorrentes, exceto quanto aos laudos que comprovassem o
atendimento da norma MIL-DTL-43511 D referente às viseiras. Neste entendimento, há que se
concordar com o recurso da empresa DELTA e com o posicionamento do GAVOP/CBMDF, para concluir
que a proposta da empresa DTE do Brasil deve ser desclassificada por não ter apresentado nenhum
documento, laudo ou semelhante que comprove o atendimento norma MIL-DTL-43511 D das
viseiras.
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DA CONCLUSÃO

6. Neste diapasão, consubstanciado nas razões de fato e de direito aqui apontadas no
relatório do pregoeiro, recursos, contrarrazões e análise do setor técnico, DECIDO:

6.1. RECEBER e CONHECER os Recursos das empresas QUARTZO - ENGENHARIA DE
DEFESA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 05.316.271/0001-74; ULTRAMAR IMPORTAÇÃO
LTDA, CNPJ nº 81.571.010/0001-89 e DELTA INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO
LTDA, CNPJ nº 10.843.754/0001-67 e as Contrarrazões da empresa DTE DO BRASIL COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI, CNPJ nº 32.511.488/0001-08, por serem tempes vas, para no
mérito:

6.2. CONCORDAR COM O RELATÓRIO DO PREGOEIRO, no sen do de NEGAR
provimento aos recursos das empresas QUARTZO - ENGENHARIA DE DEFESA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA e ULTRAMAR IMPORTAÇÃO LTDA e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da empresa DELTA
INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA, somente para desclassificar a proposta da
empresa DTE BRASIL com fulcro nos itens 6.6 e 6.21  do edital, por não atender ao item 7 do Termo de
Referência que segue como Anexo I ao Edital, uma vez que não apresentou nenhum documento,
laudo ou semelhante que comprove o atendimento norma MIL-DTL-43511 D das viseiras.

6.3. Fica marcado para às 14:00 horas do dia 26/11/2019 (terça-feira) a data para a
con nuidade do pregão, devendo todos acompanharem às mensagens que serão postadas no chat
para o desenvolvimento das demais fases, sob pena de perda de negócios, caso os licitantes não as
observem, conforme determina o item 5.2 do Edital.

 

Marcelo Teixeira Dantas – Cel. QOBM/Comb.

Diretor de Contratações e Aquisições
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Documento assinado eletronicamente por MARCELO TEIXEIRA DANTAS, Cel. QOBM/Comb,
matr. 1399943, Diretor(a) de Contratações e Aquisições do CBMDF, em 22/11/2019, às 16:20,
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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 31726796 código CRC= 41A1C484.
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Associação Brasileira das Indústrias  
de Materiais de Defesa e Segurança

 

CNPJ: 05.316.271 / 0001-74. 
Rua Dr. Feliciano Sodré, nº 19, Sala 2 Centro. São Pedro da Aldeia - RJ.  
CEP - 28941-154. - Fone/Fax – (+55 22) 2627 6167 

1/7 

PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DE CAPACETES DE VOO. 

Proposta Nº: CBM-DF – 024/2019. 
 
Ao: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF. 
Departamento de Administração Logística e Financeira. 
Diretoria de Contratações e Aquisições. 
 
Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2019 - DICOA/DEALF/CBMDF. 
 
1.0 – INTRODUÇÃO. 

Em atenção ao edital e demais atos do Pregão citado na Referência, 

QUARTZO – Engenharia de Defesa, Indústria e Comércio Ltda. - EPP, CNPJ nº. 

05.316.271/0001-74, Inscrição Estadual nº 332.0722519-0, com sede à Rua 

Feliciano Sodré, nº 19, Sala 2 - Centro. CEP: 28.941-154 - São Pedro da Aldeia 

– RJ. Brasil. Fone/Fax – (+55 22) 2627 6167, por intermédio de seu 

representante legal, o Sr CARLOS ALBERTO MARTINS CANO, portador da Cédula 

de Identidade nº 376.787, e CPF nº 431.082.027 – 15, endereço eletrônico: 

carloscano@quartzoengdef.com.br, apresenta sua proposta de preços para 

fornecimento de 58 (cinquenta e oito) capacetes de voo, conforme especificação 

e demais detalhes registrados nesta Proposta e demais documentos enviados à 

Comissão de Licitações. 

2.0 - OBJETO: 

2.1 – Fornecimento de 58 (cinquenta e oito) capacetes de voo, para ser 

usado como Equipamento de Proteção Individual (EPI), destinados aos pilotos, 

médicos e tripulantes do Grupamento de Aviação Operacional do Corpo de 

Bombeiros Militar do Distrito Federal, conforme especificação e demais condições 

estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. 

3.0 - GENERALIDADES: 

3.1 - Destino Final do material a ser fornecido ("End User"): Grupamento 

de Aviação Operacional - GAVOP do CBMDF. 
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3.2 – Esclarecemos que os capacetes que estamos ofertando possuem 

ajuste individual do diâmetro de fixação à nuca por meio de um sistema chamado 

“KAYRUS”, que permite que por intermédio de um knob (botão de ajuste), o 

diâmetro do dispositivo de fixação seja ajustado para o diâmetro da circunferência 

de cada usuário, atendendo os tamanhos de 52 a 63 estabelecidos no documento 

recebido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sistema “Kayrus”. 
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3.3 – Junto dos capacetes, conforme exigido no edital, serão fornecidos os 

seguintes itens extras:  

- 40 Espumas para proteção do microfone; 

- 20 Conjuntos de almofadas internas; e 

- 20 pares de almofadas auriculares. 

3.4 – O capacete oferecido é compatível com operação com a tripulação 

equipada com óculos de visão noturna, com base de montagem tipo “VAS 

SHROUD”, possibilitando a fixação dos óculos na parte frontal e a caixa de 

alimentação na parte posterior do capacete. O Sistema utilizado possibilita rápida 

instalação ou remoção dos Óculos de Visão Noturna - OVN. O dispositivo de 

fixação do capacete “KAYRUS” ajusta o capacete de forma compacta à nuca, 

impedindo sua oscilação em função do uso do capacete com o OVN, 

transformando o voo equipado com OVN menos exaustivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBS: As figuras e cores acima são meramente ilustrativas. Os capacetes serão 
fornecidos na padronagem e configuração estabelecidas no edital da Referência. 
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4.0 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO OFERTADO. 

4.1 – O capacete ofertado é o modelo ASPIDA CARBON RWH, fabricado 

nos EUA pela empresa “Paraclete Life Support”; 

4.2 – Capacete construído em fibra leve de carbono e resina epóxi, 

resistente à chama;  

 

 

 

 

 

 

4.3 – Capacete dotado de duas viseiras, sendo uma transparente e a outra 

fumê. Cobertura da viseira em fibra carbono; 

4.4 – os ajustes do capacete ao crânio do usuário são proporcionados pelo 

conjunto de retenção “Kairos”, sistema de fechamento “Boa” e fecho “Fidlock”, 

com ajustes de nuca, e revestimento interno confortável “Nephos”, confeccionado 

em tecido de elevado desempenho, anti estático (X-Static), anti microbicida com 

fios de prata, tratamento para proteção anti chamas;. 

4.5 – O capacete possui controle de volume instalado no casco, alto falante 

de 300 OHM, cabo de comunicação trançado enrolado ou reto #24 AWG, 

microfone de Electreto modelo David Clark M-7A, haste flexível para o microfone, 

cabo trançado de microfone, fones de ouvido anti impacto, ferragens em aço 

inoxidável; 
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4.6 – O microfone utilizado é o David Clark modelo M-7A, PN 09168P-32, 

em conformidade com a FAA TSO-C139. A Norma TSO-C139 citada é a atual 

versão da Norma para microfones utilizados em aeronaves. Segue em anexo à 

Proposta, as duas Normas em questão. 

 

 

 

 

 

 

4.7 – Conforme solicitado no edital, junto do capacete será fornecido 

redutor ativo de ruído (Redução de Ruído Ativo (ANR)) modelo H-Mod. Este 

equipamento é uma solução de áudio projetada especificamente para capacetes 

de aviação. Este equipamento energizado reduz o ruído de fundo, permitindo 

maior foco, melhor percepção da situação e menos fadiga do piloto e da 

tripulação. Inclui recursos Bluetooth para comunicações de backup, músicas e 

alertas de aplicativos. 

LIGHTSPEED. Active Noise Reduction (ANR) H-Mod is an audio 
solution specifically engineered for aviation helmets. This 
powered equipment reduces background noise, allowing for 
increased focus, better situational awareness, and less pilot and 
crew fatigue. Includes Bluetooth capabilities for backup 
communications, music, and app alerts. 
 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO ACORDO COM O 
FABRICANTE RESULTADO 

ATENUAÇÃO DE RUÍDO ACIMA DE 20 dB @ 125-500 Hz Atende ou excede 

ATENUAÇÃO DE RUÍDO ACIMA DE OU IGUAL 23dB @ 1k Hz. Atende ou excede 
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5.0 - INVESTIMENTO PREVISTO. 

DESCRIÇÃO QTD. PREÇO 
UNIT (R$) 

PREÇO 
TOTAL 
(R$) 

CAPACETE DE VOO. 

Capacetes de voo anti choque conforme 
especificação exigida, com bolsa de transporte 
e armazenagem, manual em português, e 
demais prescrições técnicas e operacionais 
registradas no Termo de Referência anexo ao 
Edital. 

Modelo ofertado: ASPIDA CARBON RWH, 
fabricado nos EUA pela empresa “Paraclete Life 
Support”. Construído em fibra carbono, peso 
total aproximado de 3 libras (1.360,8 kg). Fibra 
carbono que reduz a reflexão, degradando 
propositalmente a observação ótica dos 
capacetes em ambiente tático. Equipado com o 
sistema de ajuste Kayros, controle de volume 
no capacete, plug e impedância em 
conformidade com a aeronave operada pelo 
CBMDF e como determinado no TR anexo ao 
edital citado na Referência. 

58 25.800,00 1.496.400,00 

TOTAL R$1.496.400,00 
Total: Hum milhão quatrocentos e noventa e seis mil e quatrocentos reais. 
 

6.0 - Considerações finais 

6.1 - O prazo para entrega dos equipamentos é de 120 (cento e vinte) 

dias, contados a partir da data da assinatura do contrato ou emissão da Nota de 

Empenho, o que ocorrer por último. 

6.2 - Validade desta proposta: 60 (sessenta) dias. 

6.3 – Garantia de 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação. A 

QUARTZO se compromete a efetuar todas as correções ou substituições 

necessárias na(s) unidade(s) que apresentarem defeitos de fabricação durante o 

prazo de garantia. Em até 30 (trinta) dias, a contar da notificação e sem ônus 

por parte do CBMDF. 
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6.4 - O capacete que será fornecido possui sistema eletrônico de Redução 

Ativa de Ruídos, como adicional ao sistema passivo de ruído, no mínimo entre 11 

e 20dB na faixa de frequência entre 125 Hz e 500 Hz, faixa normal de emissão 

dos ruídos dos Helicópteros. 

6.5 – O Sistema a ser fornecido é o da “LIGHTSPEED” modelo “Zulu H-

Mod”, também com garantia de 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação 

 
São Pedro da Aldeia, RJ., em 26 de novembro de 2019. 

 
 

  
 

CARLOS ALBERTO MARTINS CANO 
Diretor Presidente 

CREA 5901-D/ AM-RR 
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Lightspeed Zulu H-Mod 
Redutor de Ruído Ativo Lightspeed e recursos premium para seu capacete novo ou existente 

 

Os usuários de capacete agora podem experimentar os 

mesmos recursos notáveis de conforto, silêncio, clareza 

e recursos avançados da Lightspeed que nos tornaram a 

escolha de pilotos profissionais e particulares em todo o 

mundo há mais de 20 anos — com a segurança de uma 

garantia de 3 anos! 
 

T

h

e

 Zulu H-Mod installation brings the legacy of the popular Lightspeed Zulu 

variety of models, the Zulu H-Mod installation is useful in many applications. 

to your purchase of a new helmet. 

 

 

 Recursos e benefícios do Lightspeed Zulu H-Mod 
• Legendary noise reduction and acoustic 

clarity — Enjoy fatigue reduction and clearer 
communications enabling you to focus on 

 

 

• Engineered for comfort — Plush ear seals with 

abundant surface area are designed for comfort 

on long duty days — even while wearing glasses. 

• Bluetooth connectivity — Enjoy excellent call 
clarity, music fidelity, and wireless access to critical 
audio alerts from aviation apps on mobile devices 

• 3-year warranty — Zulu H-Mod is backed by a 
three year factory warranty. 

• Quick Disconnect cable — Experience fast, 

safe egress with Lightspeed’s exclusive quick- 
disconnect cable that has a 9-pound pull force 
(4 kg) and makes emergency egress even safer. 

• Kevlar reinforced cable system — Stronger 
 

 

rugged cables have proven themselves for 
durability, stay out of the way, and weigh less 

than traditional or coiled options. 

• ComPriority™ — Never miss important radio 

communications with patented ComPriority, 
which lowers the volume of any auxiliary 

device automatically during radio or intercom 

transmissions. 

• Auto Shutoff™ — Lightspeed’s proprietary 

Auto Shutoff feature saves battery life by 
automatically shutting down the power when 
not in use. 

• High and low impedance options — Whether 
you fly military or civilian, Zulu H-Mod can be 

adapted to your mission. 

• Multiple connection options for any 

helicopter or fixed wing aircraft. 

 

Encontre um instalador certificado em LightspeedAviation.com/helmets 
 

A instalação do Zulu H-Mod traz o legado da popular família de fones de 
ouvido Lightspeed Zulu em uma solução projetada para o seu capacete. 
Projetada para atender a vários modelos, a instalação do Zulu H -Mod é 
útil em muitas aplicações. Considere uma instalação de adaptação se o 
seu capacete ainda tiver alguns anos ou adicione-o à sua compra de um 
novo capacete. 

A instalação do Zulu H-Mod inclui: 
• Uma solução RRA totalmente projetada  
para capacetes de asa e rotor fixos 
• garantia de fábrica de 3 anos 
• Conjunto de cabos reforçado com Kevlar,  
forte e flexível 
• Bluetooth® integrado para telefone e música 
• Desconexão rápida para saída conveniente 
• Instaladores certificados de fábrica  
especializados 

Eu usei o Zulu J-Mod em um voo de rotor outro dia e WOW. Fenomenal. 
Muito confortável e o cancelamento de ruído é incrível. Na perna de trás, 
esqueci de ligar o RRA. No meio do voo, liguei e parecia que alguém tinha 
desligado a TV! 
- Doug Williams 
Diretor da Região de Operações de Voo 2, LifeMed Alaska 
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Department of Transportation 

Federal Aviation Administration 
Aircraft Certification Service 

Washington, D.C. 
 
 
 

 TSO-C139a 
 
Effective  
Date:  02/25/14 
 

Technical Standard Order 
 

 
 
     
Subject: AIRCRAFT AUDIO SYSTEMS AND EQUIPMENT 

 
1. PURPOSE.  This technical standard order (TSO) is for manufacturers applying for a TSO 
authorization (TSOA) or letter of design approval (LODA).  In this document, we (the Federal 
Aviation Administration (FAA)), tell you what minimum performance standards (MPS) your 
aircraft audio system and equipment must first meet for approval and identification with the 
applicable TSO marking. 
 
2. APPLICABILITY.  TSO-C139a is applicable for new applications after the effective date of 
this TSO. 
 

a. TSO-C139 will remain effective until August  25, 2015, after that date we will no longer 
accept applications for TSO-C139. 

 
b. Audio Systems and equipment approved under a previous TSOA may still be 

manufactured under the provisions of its original approval. 
 
3.  REQUIREMENTS.  New models of aircraft audio systems and equipment identified and 
manufactured on or after the effective date of this TSO must meet the MPS qualification and 
documentation requirements in Section 2 of RTCA, Inc., document RTCA/DO-214A, Audio 
Systems Characteristics and Minimum Performance Standards for Aircraft Audio Systems and 
Equipment, dated December, 18, 2013 
 

a. Functionality.  This TSO’s standards apply to equipment intended to support aircraft 
audio systems’ response characteristics. In this doument, we recommend how users and 
designers can improve communications equipment. We also recommend minimum standards and 
test procedures for aircraft microphones (except carbon), headsets, handsets and loudspeakers, 
audio systems and equipment.  

 
b. Failure Condition Classifications. There is no standard minimum failure condition 

classification for this TSO. The failure condition classification appropriate for the equipment will 
depend on the intended use of the equipment in a specific aircraft. Document the loss of function 
and malfunction failure condition classification for which the equipment is designed.  
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    c. Functional Qualification. Demonstrate the required functional performance under the 
test conditions specified in document RTCA/DO-214A, Audio Systems Characteristics and 
Minimum Performance Standards for Aircraft Audio Systems and Equipment, dated January XX, 
2014. 

d. Environmental Qualification. Demonstrate the required performance under the test 
conditions specified in RTCA/DO-214A section 2.5 using standard environmental conditions and 
test procedures appropriate for airborne equipment.  RTCA DO-214A requires the use of 
RTCA/DO-160G; however, you may use a different standard environmental condition and test 
procedure than RTCA/DO-160G, provided the standard is appropriate for aircraft audio systems 
and equipment. 

 
Note:  The use of RTCA/DO-160D (with Changes 1 and 2 only, 
incorporated) or earlier versions is generally not considered 
appropriate and will require substantiation via the deviation 
process as discussed in paragraph 3.g of this TSO. 

 
e. Software Qualification.  If the article includes software, develop the software 

according to RTCA, Inc. document RTCA/DO-178B, Software Considerations in Airborne 
Systems and Equipment Certification, issued December 1, 1992 to at least the software level 
consistent with the failure condition classification defined in paragraph 3.b of this TSO. 

 
Note:  The certification liaison process objectives will be 
considered satisfied after FAA review of the applicable life cycle 
data.   

 
 f.   Electronic Hardware Qualification.  If the article includes complex custom airborne 
electronic hardware, develop the component according to RTCA, Inc. Document RTCA/DO-254, 
Design Assurance Guidance for Airborne Electronic Hardware to at least the design assurance 
level consistent with the failure condition classification defined in paragraph 3.b of this TSO. For 
custom airborne electronic hardware determined to be simple, RTCA/DO-254, paragraph 1.6 
applies. 
 

Note:  The certification liaison process objectives will be 
considered satisfied after FAA review of the applicable life cycle 
data. 

 
g. Deviations.  We have provisions for using alternate or equivalent means of compliance 

to the criteria in the MPS of this TSO.  If you invoke these provisions, you must show that your 
equipment maintains an equivalent level of safety.  Apply for a deviation under the provision 
of 14 CFR § 21.618. 
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4. MARKING. 
 

a.   Mark at least one major component permanently and legibly with all the information in 
14 CFR § 45.15(b).  The marking must include the serial number.   

 
b. Also, mark the following permanently and legibly, with at least the manufacturer’s 

name, subassembly part number, and the TSO number: 
 
(1) Each component that is easily removable (without hand tools); and, 
 
(2) Each subassembly of the article that you determined may be interchangeable. 
 

c. If the article includes software and/or airborne electronic hardware, then the article part 
numbering scheme must identify the software and airborne electronic hardware configuration.  
The part numbering scheme can use separate, unique part numbers for software, hardware, and 
airborne electronic hardware.  

 
d. You may use electronic part marking to identify software or airborne electronic 

hardware components by embedding the identification within the hardware component itself 
(using software) rather than marking it on the equipment nameplate. If electronic marking is 
used, it must be readily accessible without the use of special tools or equipment. 

 
5. APPLICATION DATA REQUIREMENTS.  You must give the FAA aircraft 
certification office (ACO) manager responsible for your facility a statement of conformance, as 
specified in 14 CFR § 21.603(a)(1) and one copy each of the following technical data to support 
your design and production approval.  LODA applicants must submit the same data (excluding 
paragraph 5.g) through their civil aviation authority.  
 

a. A Manual(s) containing the following: 

(1) Operating instructions and equipment limitations sufficient to describe the 
equipment’s operational capability. 

(2) Describe in detail any deviations. 

(3) Installation procedures and limitations sufficient to ensure that the aircraft audio 
system and equipment, when installed according to the installation or operational procedures, 
still meets this TSO’s requirements.  Limitations must identify any unique aspects of the 
installation.  The limitations must include a note with the following statement:  

“This article meets the minimum performance and quality control 
standards required by a technical standard order (TSO).  
Installation of this article requires separate approval.” 

(4) For each unique configuration of software and airborne electronic hardware, 
reference the following: 
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(a) Software part number including revision and design assurance level;  

(b) Airborne electronic hardware part number including revision and design 
assurance level; and, 

(c) Functional description. 

(5) A summary of the test conditions used for environmental qualifications for each 
component of the article.  For example, a form as described in RTCA/DO-160G, Environmental 
Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment, Appendix A. 

(6) Schematic drawings, wiring diagrams, and any other documentation necessary for 
installation of the aircraft audio system and equipment. 

(7) List of replaceable components, by part number, that makes up the aircraft audio 
system and equipment. Include vendor part number cross-references, when applicable. 

b. Instructions covering periodic maintenance, calibration, and repair, for the continued 
airworthiness of aircraft audio system and equipment. Include recommended inspection intervals 
and service life, as appropriate.  

c. If the article includes software: a plan for software aspects of certification (PSAC), 
software configuration index, and software accomplishment summary. 

d. If the article includes simple or complex custom airborne electronic hardware:  a plan 
for hardware aspects of certification (PHAC), hardware verification plan, top-level drawing, and 
hardware accomplishment summary (or similar document, as applicable).  

e. A drawing depicting how the article will be marked with the information required by 
paragraph 4 of this TSO. 

f. Identify functionality or performance contained in the article not evaluated under 
paragraph 3 of this TSO (that is, non-TSO functions).   Non-TSO functions are accepted in 
parallel with the TSO authorization.   For those non-TSO functions to be accepted, you must 
declare these functions and include the following information with your TSO application: 

(1) Description of the non-TSO function(s), such as performance specifications, failure 
condition classifications, software, hardware, and environmental qualification levels.  Include a 
statement confirming that the non-TSO function(s) don’t interfere with the article’s compliance 
with the requirements of paragraph 3. 

(2) Installation procedures and limitations sufficient to ensure that the non-TSO 
function(s) meets the declared functions and performance specification(s) described in paragraph 
5.f.(1).     

(3) Instructions for continued performance applicable to the non-TSO function(s) 
described in paragraph 5.f.(1). 
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(4) Interface requirements and applicable installation test procedures to ensure 
compliance with the performance data defined in paragraph 5.f.(1). 

(5) Test plans, analysis and results, as appropriate, to verify that performance of the 
hosting TSO article is not affected by the non-TSO function(s). 

(6) Test plans, analysis and results, as appropriate, to verify the function and 
performance of the non-TSO function(s) as described in paragraph 5.f.(1). 

g. The quality system description required by 14 CFR § 21.608, including functional test 
specifications.  The quality system should ensure that you will detect any change to the approved 
design that could adversely affect compliance with the TSO MPS, and reject the article 
accordingly.  (Not required for LODA applicants.) 

h. Material and process specifications list. 

i. List of all drawings and processes (including revision level) that define the article’s 
design. 

j. Manufacturer’s TSO qualification report showing results of testing accomplished 
according to paragraph 3.c of this TSO.     

6. MANUFACTURER DATA REQUIREMENTS.  Besides the data given directly to the 
responsible ACO, have the following technical data available for review by the responsible 
ACO: 

 
a.   Functional qualification specifications for qualifying each production article to ensure 

compliance with this TSO. 
 
b. Equipment calibration procedures. 
 
c. Schematic drawings. 
 
d. Wiring diagrams. 
 
e. Material and process specifications. 
 
f. The results of the environmental qualification tests conducted according to paragraph 

3.d of this TSO.    
 
g. If the article includes software, the appropriate documentation defined in 

RTCA/DO-178B including all data supporting the applicable objectives in RTCA/DO-178B. 
 

h.  If the failure condition classification is major or higher and the article includes complex 
custom airborne electronic hardware, the appropriate hardware life cycle data in combination 
with design assurance level, as defined in RTCA/DO-254, Appendix A, Table A-l.  For simple 
custom airborne electronic hardware, the following data: test cases or procedures, test results, 
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test coverage analysis, tool assessment and qualification data, and configuration management 
records, including problem reports. 

  
i. If the article contains non-TSO function(s), you must also make available items 6.a 

through 6.h as they pertain to the non-TSO function(s). 
 

7. FURNISHED DATA REQUIREMENTS.     
 

a. If furnishing one or more articles manufactured under this TSO to one entity (such as an 
operator or repair station), provide one copy or on-line access to the data in paragraphs 5.a and 
5.b of this TSO. Add any other data needed for the proper installation, certification, use, or for 
continued compliance with the TSO, of the aircraft audio system and equipment. 

 
b. If the article contains declared non-TSO function(s), include one copy of the data in 

paragraphs 5.f.(1) through 5.f.(4). 
 

8. HOW TO GET REFERENCED DOCUMENTS. 
 

a. Order RTCA documents from RTCA Inc., 1150 18th Street NW, Suite 910, 
Washington, D.C. 20036.  Telephone (202) 833-9339, fax (202) 833-9434.  You can also order 
copies online at www.rtca.org. 
 

b. Order copies of 14 CFR parts 21 and 45 from the Superintendant of Documents, 
GovernmentPrinting Office, P.O. Box 979050, St. Louis, MO 63197. Telephone (202) 512-1800, 
fax (202) 512-2250. You can also order copies online at www.access.gpo.gov. Select “Access,” 
then “Online Bookstore,” then “Code of Federal Regulations.” 
 

c.   You can find a current list of technical standard orders and advisory circulars on the 
FAA Internet website Regulatory and Guidance Library at http://rgl.faa.gov/.  You will also find 
the TSO Index of Articles at the same site.  
 
 
 
 

 
Susan J.M. Cabler 
Assistant Manager, Design, Manufacturing, & 
Airworthiness Division 
  Aircraft Certification Service 
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Subject: TSO-C58a, AIRCRAFT MICROPHONES (EXCEPT CARBON) 

Department of Transportation 
Federal Aviation Administration 

Aircraft Certification Service 
TSO-C58a 

Washington, DC 
Date:  1/31/83 

Technical Standard Order 

 
 
 
 
 a.  Applicability. 
 
  (1)  Minimum Performance Standard.  This Technical Standard Order (TSO) 
prescribes the minimum performance standard that aircraft microphones (except carbon) must 
meet in order to be identified with the applicable TSO marking.  This TSO has been prepared in 
accordance with the procedural rules set forth in Subpart O of the Federal Aviation Regulations 
(FAR) Part 21.  New models of microphones (except carbon) that are to be so identified and that 
are manufactured on or after the date of this TSO must meet the applicable standard set forth in 
Radio Technical Commission for Aeronautics (RTCA) Document No. DO-170, “Audio Systems 
Characteristics and Minimum Performance Standards Aircraft Microphones (Except Carbon), 
Aircraft Headsets and Speakers, Aircraft Audio Selector Panels and Amplifiers,” dated 
January 1980, as amended and supplemented by this TSO. 
 
  (2)  Additions.
 
   i.  In addition to paragraph 1.0, General Standards, of RTCA Document 
No. DO-170, all materials used except small parts (such as knobs, fasteners, seals, grommets and 
small electrical parts) that would not contribute significantly to the propagation of a fire, must be 
self-extinguishing when tested in accordance with applicable requirements of § 25.853 and 
§ 25.1359(d) and Part 25, Appendix F of the Federal Aviation Regulations effective May 1, 
1972. 
 
   ii.  If the equipment design implementation includes a digital computer, 
the computer software package must be validated and verified in a manner acceptable to the 
Administrator.  An acceptable means of compliance for validation and verification of the 
computer software package is contained in RTCA/DO-178, “Software Considerations in 
Airborne Systems and Equipment Certification”, November 18, 1981. 
 
  (3)  Exception.  The conditions and procedures prescribed in RTCA Document 
No. DO-160A, “Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment” dated 
January 1980 are to be utilized for this TSO. 
 

DISTRIBUTION:  ZVS-326; A-W(WS)-3; A-X(FS)-3; A-FFS-1,2,3,7,8(LTD); A-X(CD)-3 
A-FAC-1,2,3 (LTD); AVN-1 (2 copies) 
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 b.  Marking. 
 
  (1)  In addition to the marking specified in FAR § 21.607(d), the environmental 
categories in which it has been qualified to operate in accordance with the RTCA document 
DO-160A shall be legibly and permanently marked on the major equipment component. 
 
  (2)  Each separate component of equipment that is TSO’d (headset, amplifier, 
etc.) with at least the name of the manufacturer and the TSO number. 
 
  (3)  With regard to § 21.607(d)(2), the part number is to include hardware and 
software identification or a separate part number may be utilized for hardware and software. 
Either approach must include a means for showing modification status.  If a digital computer is 
not used, software identification obviously is not required. 
 

NOTE:  If unit is too small to include such marking, the requirements of FAR 
§ 21.607(d), may be met by placing the information on an attached tag. 

 
 c.  Data Requirements.  In accordance with FAR § 21.605, the manufacturer must furnish 
the Aircraft Certification Office in the region in which the manufacturer is located, one copy 
each of the following technical data: 
 
  (1)  Operating instructions. 
 
  (2)  Equipment limitations. 
 
  (3)  Installation procedures and limitations. 
 
  (4)  Schematic drawings. 
 
  (5)  Wiring diagrams. 
 
  (6)  Specifications. 
 
  (7)  Equipment calibration and maintenance procedures which may be submitted 
within 6 months after production or within 6 months after TSO authorization is granted 
whichever occurs first. 
 
  (8)  List of major components (by part number) that make up the equipment 
system complying with standards prescribed in this TSO. 
 
  (9)  A drawing list, enumerating all the drawings and processes that are necessary 
to define the article design. 
 
  (10)  Manufacturer's TSO qualification test report. 
 

Page 2 
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  (11)  The functional test specification to be used to test each production article to 
ensure compliance with this TSO. 
 
  (12)  Copy of nameplate drawing. 
 
 d.  Data to be furnished with manufactured units.  One copy of the data and information 
specified in paragraphs (c)(1) through (3), and furnished upon request (c)(4) through (8) of this 
TSO must go to each person receiving, for use, one or more articles manufactured under this 
TSO. 
 
 e.  Previously Approved Equipment.  Aircraft microphones (except carbon) approved 
prior to the date of this TSO may continue to be manufactured under the provisions of the 
original approval. 
 
 f.  Availability of Reference Documents. 
 
  (1)  Copies of RTCA Document Nos. DO-170, DO-178 and DO-160A may be 
purchased from the Radio Technical Commission for Aeronautics Secretariat, One McPherson 
Square, Suite 500, 1425 “K” Street, N.W. Washington, D.C.  20005. 
 
  (2)  Federal Aviation Regulations 21, Subpart O and Advisory Circular 20-110, 
Index of Aviation Technical Standard Orders may be reviewed at the FAA Headquarters in the 
Office of Airworthiness, Aircraft Engineering Division (AWS-130), and at all Aircraft 
Certification Offices. 
 
 
 
 
/S/  M. C. BEARD 
Director of Airworthiness 

  Page 3 
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 05.316.271/0001-74
Razão Social: QUARTZO ENGENHARIA DE DEFESA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: QUARTZO CONSULTORIA E TREINAMENTO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/05/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 08/03/2020
FGTS 10/12/2019
Trabalhista Validade: 22/05/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 25/12/2019
Receita Municipal Validade: 03/01/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2020Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 25/11/2019 11:48 de
CPF: 091.234.237-49      Nome: GERSON JOSE DA SILVA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal
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Associação Brasileira das Indústrias  

de Materiais de Defesa e Segurança

 

CNPJ: 05.316.271 / 0001-74. 
Rua Feliciano Sodré, nº 19, Sala 2 Centro. São Pedro da Aldeia - RJ.  
CEP - 28941-154. - Fone/Fax – (+55 22) 2627 6167 

1/1 

 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 
 
 

Ref: PREGÃO ELETRÔNICO 72/2019 - CBMDF 
 
 
 
 
 

A empresa QUARTZO – Engenharia de Defesa, Indústria e Comércio Ltda. - EPP, 
CNPJ nº. 05.316.271/0001-74, Inscrição Estadual nº 77.834.680, com sede à 
Rua Feliciano Sodré, nº 19, Sala 2 - Centro. CEP: 28.941-154 - São Pedro da 
Aldeia – RJ. Brasil. Endereço Eletrônico: carloscano@quartzoengdef.com.br. 
Fone/Fax – (+55 22) 2627 6167 por intermédio de seu representante legal, o Sr 
CARLOS ALBERTO MARTINS CANO, portador da Cédula de Identidade nº 376.787, 
e CPF nº 31.082.027–15, declara, na forma do § 2º do art. 32 da Lei n. 
8.666/1993, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro, RJ, 26 de novembro de 2019. 
 
 
 

 
 

 
 

CARLOS ALBERTO MARTINS CANO 
Diretor Presidente 

CPF: 431.082.027-15 
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Associação Brasileira das Indústrias 
de Materiais de Defesa e Segurança

 

CNPJ 05.316.271/0001-74 Inscrição Estadual 77.834.680 
Rua Feliciano Sodré, 19 / Sala 2 - Centro Inscrição Municipal 106299 
CEP 28941-154 - São Pedro da Aldeia, RJ Tel.: (+55 22) 2627-6167 / 99261-5556 
www.quartzoengdef.com.br E-mail: carloscano@quartzoengdef.com.br 

1/1 

 
 

DECLARAÇÃO - EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

Ref: PREGÃO ELETRÔNICO 72/2019 - CBMDF 
 
 
A empresa QUARTZO – Engenharia de Defesa, Indústria e Comércio Ltda. - EPP, 

CNPJ nº. 05.316.271/0001-74, Inscrição Estadual nº 77.834.680, com sede à Rua 
Feliciano Sodré, nº 19, Sala 2 - Centro. CEP: 28.941-154 - São Pedro da Aldeia – RJ. 
Brasil. Endereço Eletrônico: carloscano@quartzoengdef.com.br. Fone/Fax – (+55 22) 
2627 6167 por intermédio de seu representante legal, o Sr CARLOS ALBERTO MARTINS 
CANO, portador da Cédula de Identidade nº 376.787, e CPF nº 431.082.027–15, 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos. 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ) 

 

 
 

Rio de Janeiro, RJ, 26 de novembro de 2019. 
 
 

  
 

 
CARLOS ALBERTO MARTINS CANO 

Diretor Presidente 
CPF: 431.082.027-15 
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de Materiais de Defesa e Segurança
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Rua Feliciano Sodré, nº 19, Sala 2 Centro. São Pedro da Aldeia - RJ.  
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DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
 

Ref: PREGÃO ELETRÔNICO 72/2019 - CBMDF 
 
 
 
 

A empresa QUARTZO – Engenharia de Defesa, Indústria e Comércio Ltda. - EPP, 
CNPJ nº. 05.316.271/0001-74, Inscrição Estadual nº 77.834.680, com sede à 
Rua Feliciano Sodré, nº 19, Sala 2 - Centro. CEP: 28.941-154 - São Pedro da 
Aldeia – RJ. Brasil. Endereço Eletrônico: carloscano@quartzoengdef.com.br. 
Fone/Fax – (+55 22) 2627 6167 por intermédio de seu representante legal, o Sr 
CARLOS ALBERTO MARTINS CANO, portador da Cédula de Identidade nº 376.787, 
e CPF nº 31.082.027–15, DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos 
de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como 
RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como 
firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, nos termos do Decreto Federal nº 5.450, 
de 31/05/2005, adotado no âmbito do DF através do Decreto nº 25.966, de 
23/06/2005. 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro, RJ, 26 de novembro de 2019. 
 
 
 

 
 

 
 

CARLOS ALBERTO MARTINS CANO 
Diretor Presidente 

CPF: 431.082.027-15 
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DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Ref: PREGÃO ELETRÔNICO 72/2019 - CBMDF 
 
 
 

A empresa QUARTZO – Engenharia de Defesa, Indústria e Comércio Ltda. 
- EPP, CNPJ nº. 05.316.271/0001-74, Inscrição Estadual nº 77.834.680, com 
sede à Rua Feliciano Sodré, nº 19, Sala 2 - Centro. CEP: 28.941-154 - São Pedro 
da Aldeia – RJ. Brasil. Endereço Eletrônico: carloscano@quartzoengdef.com.br. 
Fone/Fax – (+55 22) 2627 6167 por intermédio de seu representante legal, o 
Sr CARLOS ALBERTO MARTINS CANO, portador da Cédula de Identidade nº 
376.787, e CPF nº 31.082.027–15, DECLARA, que a empresa atende a todos 
os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem 
como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, nos termos do Decreto Federal 
nº 5.450, de 31/05/2005, adotado no âmbito do DF através do Decreto nº 
25.966, de 23/06/2005. 
 
 

 

 
 

Rio de Janeiro, RJ, 26 de novembro de 2019. 
 
 

  
 

 
CARLOS ALBERTO MARTINS CANO 

Diretor Presidente 
CPF: 431.082.027-15 
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28/11/2019 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal

https://ww1.receita.fazenda.df.gov.br/cidadao/certidoes/emitir/05316271000174 1/1

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA 

SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO Nº: 371018230502019
ENDEREÇO: NAO CADASTRADO
CIDADE: NAO CADASTRADO
CNPJ: 05.316.271/0001-74

FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____________________________ CERTIFICAMOS QUE _____________________________

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 26 de fevereiro de 2020.

Certidão emitida via internet em 28/11/2019 às 16:54:19 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.
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24/10/2019 www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/certidao/emite_certidao.cfm
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DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
 
 
CERTIDÃO Nº
NOME
ENDEREÇO
CIDADE
CPF
CNPJ
CF/DF
 
FINALIDADE

 
: 331-01.614.565/2019
: NAO CADASTRADO
: NAO CADASTRADO
: NAO CADASTRADO
:
: 05.316.271/0001-74
:
  
: LICITACAO

 
___________________________ CERTIFICAMOS QUE________________________

 
 

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os
relativos à Divida Ativa, para o CNPJ acima.

CNPJ não cadastrado no Distrito Federal.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos
que venham a ser apurados.
 
 

 

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
 

Válida até 22 de Janeiro de 2020.
 
 
 
 
Brasília, 24 de Outubro de 2019.

Certidão emitida via internet às 14:31:09 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: QUARTZO ENGENHARIA DE DEFESA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.316.271/0001-74
Certidão nº: 183228044/2019
Expedição: 10/09/2019, às 14:01:20
Validade: 07/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que QUARTZO ENGENHARIA DE DEFESA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
05.316.271/0001-74, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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                O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, 
CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou 
assentamentos abrangendo todo o inciso III do Artigo 21 da CNCGJ - Parte Judicial, das distribuições em curso 
relativos a:
I - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e 
demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
II - Ações privativas das Varas de Fazenda Pública;
III - Ações privativas das Varas de Dívida Ativa Municipal;
IV - Ações privativas das Varas de Dívida Ativa Estadual, desde: 
nove de setembro de um mil, novecentos e noventa e nove até nove de setembro de dois mil e dezenove,
NADA CONSTA no(s) nome(s) de QUARTZO ENGENHARIA DE DEFESA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e CNPJ: 
05.316.271/0001-74, pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de 
certidão n° 2019.0117055.380-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.

Finalidade declarada pelo requerente: Concorrência e Licitação - .

VANIA NAZARETH NUNES BARBOSA - Matr. 26660 - TECNICO DE ATIVIDADE JUDICIARIA deu as buscas para esta 
Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

BUSCA:    TAB16-1      17,8
CERTIDÃO: TAB19-8      41,23
RESSAG:   Lei 6370/12  0,82
FETJ:     Lei 3217/99  11,8
FUNARPEN: Lei 6281/12  2,36
FUNPERJ:  Lei 111/06   2,95
FUNDPERJ: Lei 4664/05  2,95
TOTAL:                 79,91

Nº GRERJ: 9060019190379

CERTIDÃO
2019.0117055.380-1

Emitida em 09/09/2019 10:59:02
São Pedro da Aldeia, 09 de setembro de 2019.

Modelo Fazendário

  Válido somente com Selo de Fiscalização.
  A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página  http://www4.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/certidao
  Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicial.
  Provimento CGJ n° 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
  Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indício de adulteração ou tentativa de fraude.
  Esta Certidão Eletrônica estará disponível para download pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DISTRIBUIDOR DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
Rua Antonio B. Siqueira, s/n
CEP: 28.940-000 - Centro - São Pedro da Aldeia - RJ

Folha: 1 de 1

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico

ECBY27846-ECC
Consulte a validade do selo em: 
https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
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Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

C E R T I D Ã O

Nº 2019.027.15014

Observações:
a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da
Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
b) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, no endereço http://www.tjrj.jus.br/cgj
c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição. 

Rio de Janeiro, 07/09/2019 21:25:53. 
Divisão de Pessoal da Diretoria Geral de Administração da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do
Rio de Janeiro 

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro
Valor cobrado: R$ 22,18   GRERJ Nº 9060019192312

 

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por QUARTZO
ENGENHARIA DE DEFESA INDUSTRIA E COMÉRCIO , CNPJ/CPF nº 05.316.271/0001-74 ,
CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública  que, de acordo com o artigo noventa e oito,
item cinqüenta e dois, da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e
setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de
Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à
Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco do mesmo
Tribunal, os Ofícios de Justiça na Comarca de SÃO PEDRO DA ALDEIA, são em número de dois,
competindo ao: 1º Ofício registro de imóveis do 1º Distrito e tabelião de notas; 2º Ofício registro civil
de pessoas jurídicas (conforme parágrafo 2º do artigo 32, da resolução 05/77); privativo de protesto de
títulos; privativo do registro de títulos e documentos e tabelião de notas. CERTIFICO ainda, que
compete ao RCPN do 1º Distrito as seguintes atribuições: Registro Civil das Pessoas Naturais e
Registro de Interdições e Tutelas. Em conformidade com os artigos doze e quatorze do Capítulo três da
Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, que na
Comarca de SÃO PEDRO DA ALDEIA, existe apenas um Cartório de Distribuição, com
atribuições cumulativas de Contador e Partidor. SAO PEDRO DA ALDEIA DCP: Rua Antonio B.
Siqueira, s/n - Centro; 

A seguir os respectivos endereços dos serviços: SAO PEDRO DA ALDEIA RCPN 01 DISTR: Rua
Marques da Cruz, 86 ljs. 7 e 9 - Centro; SAO PEDRO DA ALDEIA 01 OF DE JUSTICA: Av.
Francisco Coelho Pereira, 119 Lojas A/C - Centro; SAO PEDRO DA ALDEIA 02 OF DE
JUSTICA: TRAVESSA ARISTIDES GAMA, 16 - Centro.
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Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
Ao Ilmo. Sr. Pregoeiro do Pregão Eletrônico Nr. 72/2019 – DICOA/DEALF/CBMDF.
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
Diretoria de Administração Logística e Financeira.
Referência: Pregão Eletrônico N0 72/2019 – DICOA/DEALF/CBMDF.
Assunto: Recurso contra Adjudicação do Pregão referenciado.
Prezado Sr Pregoeiro

Respeitosamente, venho apresentar alguns argumentos para análise de V.Sa. no intuito que esta organização tenha ao final deste processo de aquisição, um produto que atenda aos req
pilotos, médicos e enfermeiros do Grupamento de Aviação Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal a certeza que estão usando um Equipamento de Proteção Individual,
a. A eficácia da proteção;
b. A segurança de que o EPI não criará um perigo;
c. A certeza de que o EPI é compatível com a tarefa a ser realizada;
d. O conforto e a duração máxima de uso.

I - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

É preciso lembrar que a própria tramitação do pregão eletrônico descrita no Decreto nº 5.450/2005 traz a previsão recursal. 

“Art. 26. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quand
recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-
dos seus interesses.

Portanto, considerado o dia de hoje para a impetração deste recurso, deve ser considerado TEMPESTIVO.

II - INTRODUÇÃO

Com a preocupação sempre em mente do resguardo da integridade física do ser humano, maior bem de uma organização, trazemos uma posição muito séria de um engenheiro sênior da G
estipulam a norma MIL-DTL-87174, que é uma norma para capacete de asa fixa, não para asas rotativas. Quase todos os capacetes de vôo atendem a esse padrão, e esse é um nível peri
966 também é bastante baixo, foi projetado para parapente ou proteção contra acidentes de baixa velocidade, e a maioria dos capacetes atende a esse nível de proteção. Seu client
helicópteros e deve, pelo menos, seguir uma especificação de nível militar. 
O próximo tópico é a proposta que indica que o fornecimento do sistema Lightspeed Zulu H-Mod ANR em seus capacetes. Também usamos (GENTEX) o Lightspeed para alguns de nossos clie
para impactos laterais (protetor de ouvido), como visto na maioria dos acidentes de helicóptero. Você deve saber se o Lightspeed ANR ofertado foi certificado como seguro para usar o
Obviamente, se eles declararem que esse capacete está apenas cumprindo uma especificação de asa fixa, o impacto lateral não é realmente um fator. Mas certamente torna o capacete poten

III - DOS FATOS 

Neste objetivo de segurança e proteção ao usuário do capacete a ser adquirido neste processo, cabe-nos apresentar recurso à decisão de se escolher o modelo ASPIDA CARBON RWH, fa
QUARTZO ENGENHARIA DE DEFESA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, por não cumprir diversos requisitos estabelecidos neste Pregão Eletrônico N0 72/2019 – DICOA/DEALF/CBMDF.
Logo no início do Termo de Referência em seu item 7. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ACEITÁVEIS E QUANTIDADES, solicita-se que:
O capacete de voo deverá atender ao menos uma das seguintes normas: norma MIL-DTL-87174A; norma EN966:2012; ou norma que venha a atualizar ou substituí-la; e
Ter um sistema de absorção de choques (proteção de impactos) de acordo com o descrito no termo de referência ou EN 966:2012, ou qualquer outra norma que vier a substituí-la ou atualizá
Dentre os documentos apresentados pela QUARTZO ENGENHARIA DE DEFESA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, infere-se que o documento nomeado 5. LAUDO TESTE EM LABORATÓRIO PA
mínimas.
AVALIAÇÃO DA DTE DO BRASIL:
Primeiramente, não há comprovação em nenhum momento no citado LAUDO que o mesmo tenha sido elaborado para o capacete ofertado, ou seja, ASPIDA CARBON RWH. Há somente me
Amostra 1, Paraclete XL Amostra 2 e Paraclete XL Amostra 3;
O referido laudo tem como Padrão de Referência a norma ANSI Z90. 1b 1979, descontinuada, não mais em vigor, não mais suportada pelo órgão que a emitiu o American National Standards
Não há referência que o capacete ofertado tenha sido testado contra impacto, com o sistema de atenuação de ruído “LIGHTSPEED” modelo “Zulu HMod” instalado no mesmo. Testes real
crânio e consequente morte decorre de um sistema de áudio inadequado.

CONCLUSÃO: O referido laudo não tem validade para o presente Pregão e, por conseguinte, o capacete ASPIDA CARBON RWH não pode ser aceito e a proposta da QUARTZO ENGENHARIA D

No Termo de Referência em seu item 7. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ACEITÁVEIS E QUANTIDADES, solicita-se que:
O sistema de comunicação deverá apresentar desempenho mínimo de inteligibilidade na conformidade das normas RTCA/DO-214 e TSO-C58a ou pelo método STI (Speech Transmission Inde
Dentre os documentos apresentados pela QUARTZO ENGENHARIA DE DEFESA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, encontramos cópias da TSO-C58a e TSO C-139a, uma foto de microfone ond
certificado, laudo ou relatório de ensaio, conforme solicitado no Edital.
AVALIAÇÃO DA DTE DO BRASIL:
A TSO C-139 ou TSO C-139a em nenhum momento foi solicitada no presente Edital;
A TSO C-139 não está mais em vigor, pois foi substituída pela TSO C-139a, desde 2015, conforme o próprio documento apresentado pela QUARTZO, onde se lê: “TSO-C139 will remain ef
norma não mais em vigor;
Não há nenhum certificado, laudo ou relatório de ensaio, que comprove que o sistema de comunicação do capacete ofertado apresente desempenho mínimo de inteligibilidade, conforme solic
CONCLUSÃO: Não foi apresentado certificado, laudo ou relatório de ensaio relativo a desempenho mínimo de inteligibilidade, conforme solicitado no Edital. Por conseguinte, o capacete A
ENGENHARIA DE DEFESA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA deverá ser desclassificada. 

No Termo de Referência em seu item 7. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ACEITÁVEIS E QUANTIDADES, informa-se que:
Não será aceito protótipo ou adaptação (em negrito), devendo ser documentalmente comprovada a utilização anterior dos capacetes com OVN, por Força Policial, Forças de Segurança Públic
Verificando toda a documentação apresentada pela empresa QUARTZO e as demais constantes do processo não encontramos a comprovação solicitada acima.
Encontramos somente o Parecer Técnico SEI-GDF n.º 14/2019 - CBMDF/GAVOP/1° ESAV que diz em sua letra e) O capacete oferecido é compatível com com óculos de visão noturna, com
óculos na parte frontal e a caixa de alimentação na parte posterior do capacete. O Sistema utilizado possibilita rápida instalação ou remoção dos Óculos de Visão Noturna - OVN conforme pro
de capacidade técnica emitido pela Polícia Militar de Minas Gerais pag 17;
AVALIAÇÃO DA DTE DO BRASIL:
O atestado de capacidade técnica emitido pela Polícia Militar de Minas Gerais não cita qual a marca e modelo do capacete fornecido, portanto fizemos uma diligência no site do Portal de
fornecido pela empresa QUARTZO foi o capacete marca GENTEX modelo HGU-56/P e não o presentemente ofertado neste Pregão.
No citado Portal acima pode-se achar a proposta da QUARTZO: “Modelo: AN/AVS-9, HGU56/P”, conforme Relatório de detalhes do processo de compra do processo 1254266 000036/2013
https://www1.compras.mg.gov.br/processocompra/processo/consultaProcessoCompra.html?tabConsultaProcessoCompra_paginaCorrente=2&tabConsultaProcessoCompra_ordenacao=2-1,3-
1&ano=2013&estaPesquisando=true&codigoUnidadeCompra=1254266&descricaoMaterialOuServicoOpcaoEOu=E&orgaoEntidade=1250&linhaFornecimentoOpcaoEOu=E&especificacaoItemMa
Estamos remetendo também o Relatório de detalhes do processo de compra, mencionado acima, para o email: impugnacoescbmdf@gmail.com;
Outrossim, pesquisamos a utilização anterior dos capacetes da Paraclete com OVN, por Força Policial, Forças de Segurança Pública, ou Forças Armadas no Brasil ou exterior, e não logramos ê
CONCLUSÃO: Não foi apresentado certificado, laudo ou relatório de ensaio que comprove a utilização anterior do capacete ofertado com OVN, conforme solicitado no Edital. O atestado a
conseguinte, o capacete ASPIDA CARBON RWH não pode ser aceito e a proposta da QUARTZO ENGENHARIA DE DEFESA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA deverá ser desclassificada. 

No Termo de Referência em seu item 7. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ACEITÁVEIS E QUANTIDADES, informa-se que:
Deverá contar com espaçadores para os ajustes de cabeça revestidos em tecido não alérgico e de material resistente à chama, sendo fixados na parte interna do capacete, possibilitando ass
Verificamos na proposta da QUARTZO ENGENHARIA DE DEFESA no item 3.2 – Esclarecemos que os capacetes que estamos ofertando possuem ajuste individual do diâmetro de fixação à n
intermédio de um knob (botão de ajuste), o diâmetro do dispositivo de fixação seja ajustado para o diâmetro da circunferência de cada usuário, atendendo os tamanhos de 52 a 63 estabelec
AVALIAÇÃO DA DTE DO BRASIL:
No nosso entender o atendimento a cabeças entre 52 e 63 centímetros requer diferentes tamanhos de cascos. O capacete ofertado com regulagem individual na nuca irá prover limitado aju
usuário.

IV - DO PEDIDO

O capacete ofertado pela QUARTZO ENGENHARIA DE DEFESA não atende ao solicitado no Edital. Por conseguinte, o capacete ASPIDA CARBON RWH não pode ser aceito e a proposta da
deverá ser desclassificada. 

Atenciosamente

PAULO ROBERTO CABRAL COSTA - DTE do BRASIL
SÓCIO ADMINISTRADOR
Rio de Janeiro, 03 de Dezembro de 2019

Ao Ilmo. Sr. Pregoeiro do Pregão Eletrônico N0 72/2019 – DICOA/DEALF/CBMDF.
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
Diretoria de Administração Logística e Financeira.
Assunto: Recurso à autoridade superior contra desclassificação da empresa DTE DO BRASIL no Pregão referenciado.
DTE DO BRASIL, de acordo com a previsão legal, solicita encaminhar o presente recurso à autoridade competente, para reconsideração da decisão que desclassificou a requerente no pregão 

Ao Ilmo. Sr. Ordenador de Despesas
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
Diretoria de Administração Logística e Financeira.
Referência: Pregão Eletrônico N0 72/2019 – DICOA/DEALF/CBMDF.
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I - DOS FATOS 
Fomos informados de que, após ocorrida a adjudicação provisória, a empresa DTE DO BRASIL teve sua proposta desclassificada, pelo entendimento técnico de que as viseiras oferecidas co
Simplesmente, com a decisão do Pregoeiro, veio a seguinte informação:

“DECISÃO DA AUT. COMPETENTE: MANTÉM DECISÃO PREGOEIRO
ANÁLISE DA AUTORIDADE SUPERIOR – DECISÃO FINAL
PROCESSO SEI GDF Nº: 00053-00079697/2019-07.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2019-CBMDF.

Referente à desclassificação da DTE DO BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI, CNPJ nº 32.511.488/0001-08, conforme decisão proferida pela autoridade competente
transcrita:
“6.2. CONCORDAR COM O RELATÓRIO DO PREGOEIRO, no sentido de NEGAR provimento aos recursos
das empresas QUARTZO - ENGENHARIA DE DEFESA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e
ULTRAMAR IMPORTAÇÃO LTDA e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da empresa DELTA
INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA, somente para desclassificar a proposta da
empresa DTE BRASIL com fulcro nos itens 6.6 e 6.21 do edital, por não atender ao item 7 do Termo de
Referência que segue como Anexo I ao Edital, uma vez que não apresentou nenhum documento, laudo ou
semelhante que comprove o atendimento norma MIL-DTL-43511D das viseiras.”

II DO FUNDAMENTO LEGAL
A interpretação do art. 4º, XVIII, da Lei 10.520/02, deve ser feito conforme o arcabouço legal que o cerca, tendo em vista sua omissão quanto ao prazos da Administração. Diz o texto:
“XVIII – declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresen
intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;”.
Portanto, sendo a Lei 10.520/02 silente quanto ao prazo para resposta da Administração quanto às razões e contrarrazões, aplicar-se-á subsidiariamente (v. art. 9º, Lei 10.520/02) o art. 109
“§ 4o O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesm
decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade”.
No caso de Pregão, o Recurso será dirigido à autoridade competente, geralmente a que autoriza a abertura do procedimento licitatório. Entretanto, o Recurso deverá ser protocolizado pe
(chamada de autoridade recorrida): o Pregoeiro.

III - DOS ARGUMENTOS TÉCNICOS 

Transcrevo, as CONTRARRAZÕES já apresentadas pela DTE DO BRASIL neste processo:
“Improcedente a afirmação da Impetrante. No link da fabricante Gentex que trata de visores, página 2 (https://shop.gentexcorp.com/content/Gentex_Air_Eye_Protection_Brochure.pdf) é c
MIL-V-43511C e descreve os requisitos obedecidos quanto a desempenho óptico, durabilidade e resistência à abrasão, uso simultâneo de óculos, duas viseiras rotativas ou deslizantes, man
arranhões e contra embaçamento, com travas de início e fim de curso.
Está disponível a cor âmbar.
Os relatórios de testes apresentados para este Pregão - Relatório do USAARL [Laboratório de Pesquisa Médica Aérea do Exército dos Estados Unidos] No 98-18, O papel de viseiras de p
rotativa do Exército dos Estados Unidos e o Relatório USAARL no 98-12, Capacetes de Tripulação de Aeronave do Exército dos Estados Unidos: Tecnologia de Mitigação de Ferimento na Cabe
e, portanto, cumprem os requisitos solicitados neste certame.”
Cabe à DTE DO BRASIL informar que a engenharia da Gentex avalia que a norma MIL-V-43511C atende plenamente os requisitos técnicos do Termo de Referência deste processo, po
cosméticas e questionáveis, conforme avaliação do engenheiro sênior da Gentex assim colocado:
“A diferença entre a MIL-DTL-43511D e MIL-V-43511C está principalmente em pequenos detalhes, como amostragem de lotes e protocolos de teste. O Departamento de Defesa dos EUA 
Gentex pode atender aos requisitos da a MIL-DTL-43511D com algumas alterações somente na redação da norma e a Gentex forneceu várias informações ao Departamento de Defesa há alg
Aqui estão três das solicitações para alteração na MIL-DTL-43511D encaminhadas ao Departamento de Defesa americano:
O parágrafo 4.3.3 especifica uma unidade de amostra de uma viseira e não quantifica as danos a serem avaliados. A norma MIL-DTL-43511D é extremamente restritiva e declara que nã
recomendado a substituição da especificação MIL-DTL-43511D pelo padrão da norma MIL-V-43511C ou a da Gentex - critérios de inspeção QEP-064 para viseiras. Ambos os padrões são acei
Parágrafo 4.3.5. O quadro II não define o tamanho do lote de amostragem. A Gentex recomendou a indicação de um tamanho de lote apropriado, semelhante á MIL-V-43511C para defi
quanto às características listadas na tabela II, e o tamanho do lote deve ser de três visores. Qualquer falha no teste deve ser motivo de rejeição de todo o lote. ”
Parágrafo 4.3.5 A Tabela II, a Gentex recomendou que os testes de resistência química fossem removidos do teste de rotina do lote. Em vez disso, ele deveria fazer parte de uma qualif
article). Outro desafio aqui é que alguns dos produtos químicos especificados são difíceis de obter, exigindo manuseio, armazenamento e controles especiais. Um exemplo é o combu
Departamento de Defesa dos EUA já fez a transição para o combustível de aviação JP8 para seus jatos e helicópteros.
Esses são alguns dos motivos pelos quais a Gentex não anuncia conformidade com a MIL-DTL-43511D, que são diferenças bastante pequenas e que não afetam as capacidades ópticas e balí
Além do exposto acima, acrescento que o capacete Gentex HGU-56/P está em processo de certificação sob a norma DOI/USFS Aviation Helmet Standard do Departamento do Interior do 
capacetes sejam certificados para aquisição dentro das comunidades de aviação civil. Deste processo, ainda não finalizado, consigo apresentar o relatório de testes ”Test Report 13487” d
aprovado sobre a norma MIL-DTL-43511D. Este relatório segue por email para o endereço eletrônico: impugnacoescbmdf@gmail.com. 
CONCLUSÃO: O capacete Gentex HGU-56/P cumpre os requisitos técnicos para viseiras, previstos no Termo de Referência deste certame.

IV - DO PEDIDO

A DTE DO BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA, representante exclusiva da GENTEX no Brasil, vem mui respeitosamente, solicitar ao digníssimo Pregoeiro e autoridade
desclassificação de sua proposta, tendo em vista que a mesma cumpriu todos os requisitos previstos no Pregão Eletrônico N0 72/2019 – DICOA/DEALF/CBMDF.

Atenciosamente

PAULO ROBERTO CABRAL COSTA - DTE do BRASIL
SÓCIO ADMINISTRADOR
Rio de Janeiro, 03 de Dezembro de 2019

 Voltar
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Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
DELTA Industria Comercio Importação Exportação Ltda, com sede na Rua José dos Santos Nogueira, 147 - Bairro
Jardim Sul, no Município de São José dos Campos, Estado de São Paulo, CEP 12236-483, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 10.843.754/0001-67, neste ato, representada por sua Sócia-Administradora, Sonia Delta de Carvalho, RG nº
16.249.814-7 - SSP/SP, vem, mui respeitosamente, com sustentação no artigo 4º inciso XVIII da Lei Federal n.º
10.520/2002; bem como ao disposto no Decreto 5450/2005 artigo 26 e no item 9.4 do edital, apresentar,
tempestivamente, RECURSO ADMINISTRATIVO, contra a Decisão do Julgamento das Propostas relativo à habilitação
da empresa QUARTZO - , relativo à não comprovação das exigências editalícia e pela apresentação de documentação
com IRREGULARIDADES, para item 01 – Capacete de voo, pelas razões colocadas a seguir.
Do Objeto: 

OBJETO: Aquisição de capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção Individual (EPI) destinado aos
pilotos, médicos e enfermeiros do Grupamento de Aviação Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital 

EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO 

O Distrito Federal, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, no uso de suas atribuições legais,
torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo menor preço, para aquisição do objeto especificado no Anexo I deste Edital. 
O presente certame será regido pela Lei nº 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Federal nº 5.450/05, pela Lei
Complementar nº 123/2006, pelo Decreto do Distrito Federal 25.966/05 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores, Decreto Distrital 26.851/2006, Decreto Distrital nº 35.592/2014 além das demais normas
pertinentes, observadas as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos.

Introdução:
Como introdução e como o recurso usará alguns dos itens aqui rechaçados pela Administração, já antecipadamente,
colocamos aqui algumas falhas em resposta dadas a recursos anteriores desta empresa, neste mesmo pregão, para
que não sejam utilizados novamente, de maneira errônea. Quais sejam:

Equivoca-se a Administração ao colocar, no Parecer Técnico 13 (31497007) SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 767
, tentando se opor a justa reclamação desta empresa, o seguinte:
“A reclamante questiona Apostila que não foi emitida conforme a Convenção de Haia; Equivoca se a reclamante
porque consta na página 69 dos documentos apresentados pela empresa DTE. Informo ainda que no Brasil
documentos estrangeiros só estão aptos a produzir efeitos com a respectiva tradução, a referida convenção não é
obrigatória, e conforme decisão do STJ conforme link
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/191645194/sentenca-estrangeira-se-13712-us-2015-0102125-2.”

Transcrevemos abaixo a sentença, que por ser de 2015, ou seja anterior à assinatura do tratado de Haia pelo Brasil,
(assinado dia 29 de janeiro de 2016, através do Decreto 8.660, com vigor a partir do dia 14 de agosto de 2016), que
substituiu, a Consularização obrigatória de documentos estrangeiros, pelo Apostilamento (e não sua revogação):

“Superior Tribunal de Justiça STJ – SENTENCA ESTRANGEIRA: SE 13712 US
2015/0102125-2
Processo SE 13712 US 2015/0102125-2
Publicaçao DJ 26/05/2015
Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO

Decisão

SENTENÇA ESTRANGEIRA) nº 13.712 - US (2015/0102125-2) RELATOR : MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
REQUERENTE : N D W ADVOGADO : DANIELLE TODESCHINI LERMANN E OUTRO (S) REQUERIDO: E B W DESPACHO
Intime-se a requerente para que. no prazo de 30 (trinta) dias traga aos autos via da sentença estrangeira, presente
as fls. 11;12, devidamente autenticada por autoridade consular brasileira e acompanhada de tradução realizada por
profissional juramentado no Brasil. eis que aquela juntada as fls. 14/15. por ter sido elaborada por profissional
americano, não atende ao que preceitua o artigo 216-C do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça. No
mesmo prazo, junte aos autos a tradução oficial do documento de fl . 13. Brasília. 14 de maio de 2015. MINISTROA
FRANCISCO FALCÃO – PRESIDENTE.”

Vemos então, que ao contrário da forma como foi utilizado, pela Administração, para tentar negar a necessidade de
apostilamento, esse se faz obrigatório (com uma única exceção, que não é aplicável aqui), como vemos a seguir.
Os títulos, documentos e papéis escritos em língua estrangeira, uma vez adotados os caracteres comuns, poderão
ser registrados no original, para o efeito da sua conservação ou perpetuidade. Entretanto, para produzirem efeitos
legais no País e para valerem contra terceiros, deverão ser vertidos em vernáculo e registrada a tradução, o que,
também, se observará em relação às procurações lavradas em língua estrangeira (art. 148 da Lei nº. 6.015/73).
O registro do documento estrangeiro, acompanhado da respectiva tradução, deverá ser feito no Registro de Títulos e
Documentos-RTD, para que produza efeitos em repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios ou em qualquer instância, juízo ou tribunal (art. 129, §6º, Lei nº. 6.015/73).
Registra-se o documento estrangeiro (e não a tradução que o acompanha). É necessário que o documento
estrangeiro esteja apostilado (Apostila de Haia) ou legalizado consularmente, excetuando a necessidade deste
registro, somente no caso do uso destes documentos em processo Judicial, conforme informa a SÚMULA 259 DO
STF. :
“Enunciado de Súmula de Jurisprudência nº. 259, do Supremo Tribunal Federal, de 13/12/1963, “para produzir efeito
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em juízo não é necessária a inscrição, no registro público, de documentos de procedência estrangeira, autenticados
por via consular.”):
A força de uma súmula do STF é incontestável. Não é prudente sustentar posição contra súmula do Pretório Excelso,
mas é possível demonstrar equívocos e desacertos em conclusões de qualquer comando de decisão ou julgado.
Também é possível demonstrar excessos cometidos na aplicação da súmula, quando o pensamento prestigiado no
enunciado está sendo expandido para alcançar situações não contempladas no texto.
Data venia, o pensamento prestigiado na Súmula nº. 259 parece não ser hoje a melhor interpretação, considerando,
especialmente, que a Lei de Registros Públicos é posterior e que um estudo mais aprofundado dos precedentes
jurisprudenciais que deram origem à referida súmula (SE 1810- publicações: DJ DE 14/11/1963 e RTJ 31/116; SE
1313- publicações: DJ DE 29/11/1962; RTJ 24/256; SE 1791- publicações: DJ DE 3/4/1963; RTJ 27/91) pode indicar
outra conclusão.
Nos precedentes citados, ficou assentado o entendimento de que: “não é necessária a transcrição de documentos
apresentados para a homologação da sentença estrangeira no Registro de Títulos e Documentos, registro que só é
exigido para valerem contra terceiros, não perante o Tribunal”. Prestigiou-se, também, o entendimento de que “a
medida só tem aplicação quando se trata a produzir prova contra “terceiros” e não contra as próprias partes” (SE
1313).
Cumpre, primeiramente, atentar para os termos do então vigente artigo 136, 7º, do Decreto nº. 4.857/39
(disposição equivalente ao art. 129, 6º, da Lei nº. 6.015/73[4]):
Decreto nº. 4.857/39:
Art. 136. Estão sujeitos á transcrição, no registro de títulos e documentos, para valerem contra terceiros:
[…]
7º. todos os documentos de procedência estrangeira, acompanhados das respectivas traduções, quando têm que
produzir efeitos em repartições da União, dos Estados e dos Municípios, ou em qualquer instância, juízo ou tribunal.
A simples leitura do artigo 136, 7º, do Decreto nº. 4.857/39 poderá levar o leitor mais apressado à conclusão de que
o texto do enunciado sumular deu o adequado enquadramento perante a questão. Mas não podemos esquecer que
uma das regras de hermenêutica chama a atenção para o fato de que a lei não contém palavras vazias ou inúteis.
Assim, se a conclusão do pensamento prestigiado na súmula realmente estiver correta, o que se admite apenas para
argumentar, caberia então perguntar: “Por que o legislador teria acrescentado ao texto da lei a segunda parte do
item 7º, do artigo 136, do Decreto nº. 4.857/39?”.
A resposta a este questionamento leva à conclusão que parece ser a mais indicada: ao inserir a expressão “quando
têm que produzir efeitos em repartições da União, dos Estados e dos Municípios, ou em qualquer instância, juízo ou
tribunal”, o legislador teve a intenção de determinar uma regra matriz para que os documentos de procedência
estrangeira possam produzir efeitos contra terceiros. E essa intenção está declarada no texto de lei: é a necessidade
de fazer o documento estrangeiro passar por registro público no Brasil. Daí a largueza e amplitude da expressão:
“produzir efeitos em repartições da União, dos Estados e dos Municípios, ou qualquer instância, juízo ou tribunal”. O
legislador só concebeu dar eficácia ao documento estrangeiro após o seu registro (à época, transcrição) no RTD.
E, ainda que se entenda que a Súmula nº 259 do STF valorizou ao extremo a consularização do documento, a ponto
de dispensar o registro no RTD não se pode ampliar a aplicação da súmula.
Está expresso no enunciado que não é necessário o registro para produzir efeito em juízo (apenas). É possível
entender a posição do STF, quanto à dispensa de registro para produção de efeitos em juízo. Esse entendimento não
diverge do pensamento da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo de que as cessões de direitos reais
instrumentadas em processos judiciais têm a mesma eficácia de escritura pública. Mas não consta da súmula a
dispensa de registro público, no Brasil, do documento estrangeiro consularizado, para produzir efeitos perante
terceiros e repartições da União, dos Estados e dos Municípios.
E se o STF entendeu que não é necessário o registro do documento para produzir efeitos perante o Poder Judiciário,
é certo que não outorgou uma dispensa de caráter geral perante repartições públicas e terceiros. Dessa forma, o
parágrafo 6º do art. 129, da Lei nº 6.015/73, que entrou em vigor em 1976, tem plena aplicação nos dias atuais,
devendo ser exigido o registro de documento estrangeiro consularizado no RTD, salvo para produzir efeitos perante o
Poder Judiciário, nos termos da Súmula nº 259 do STF, que não pode ter o seu alcance estendido para alcançar
situações não compreendidas no enunciado.
Vemos então, de forma clara e incontestável, que um documento estrangeiro, para produzir efeitos no Brasil, contra
terceiros e em repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, que é o caso
do CBMDF, deve ser consularizado ou apostilado, traduzido por tradutor juramentado (exceto no caso de Português
do Brasil) e devidamente registrado em Cartório de Títulos e Documentos.
Qualquer outra forma de interpretação afronta a própria Legislação em vigor, sujeitando o Administrador a
consequências daí advindas.
Princípio da Legalidade:
As licitações devem estar sempre de acordo com regras e normas fixadas em leis. Lembrando que a lei nº 8.666/93
rege todos os processos licitatórios realizados no Brasil. Essa lei é complementada por outras leis, decretos e
normas, quando necessário

Passando para outra etapa da Introdução:

A Administração, sob a prerrogativa de corrigir vício insanável, cancelou edital anterior, do mesmo objeto e em suas
razões contra recurso imposto por terceiro contra este certame, alegou o seguinte:
3. Em análise ao pedido de impugnação o setor técnico responsável pela elaboração das especificações exigidas em
edital (GAVOP/CBMDF) informa, em síntese, o seguinte: 
[...]
Foram promovidas pelo Grupamento de Aviação Operacional inserções normativas e melhoramentos redacionais
estabelecendo que índices definidos em normas internacionais (e suas atualizações) sirvam de patamares mínimos
de qualidade do objeto pretendido, a exigência de homologação, porém, com a inclusão da apresentação de
relatórios de ensaio/laudos emitidos por laboratório reconhecido e acreditado por órgão certificador, signatário de
acordo multilateral de reconhecimento estabelecido pela IAF, IAAC, EA, ILAC e no Brasil DCTA/IFI.

Julgamento CBMDF/DICOA/COPLI/PREAP 30409844 SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 218

Espera-se que a Administração siga os próprios preceitos e informações que coloca para rejeitar alegações e
impugnações, pois o contrário, ou seja não seguir as próprias diretrizes impostas por seus comandantes implicaria
numa quebra de cadeia de comando ou pior, afirmar que estava errada ao se utilizar de tais preceitos, tornado
NULOS DE OFÍCIO, as consequência pretéritas da utilização dos mesmos.
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Em resumo, para um melhor entendimento: Se a Administração não observar as diretrizes utilizadas em um mesmo
processo, diretrizes estas usadas em desfavor e em prejuízo de uma empresa, desconsiderar suas próprias
alegações, para beneficiar outra empresa concorrente, estará implicando em quebra do princípio da Legalidade,
Igualdade, Moralidade e Improbidade Administrativa, abrindo caminho para ações judiciais de perdas e danos contra
a Administração e quem lhe der causa. E na mesma medida, deverá rever a desclassificação de empresas anteriores,
habilitando as e reabrindo prazos para novos recursos, tornando o certame um círculo infinito.
Infelizmente já tivemos prejuízos decorrentes de erros da Administração contra esta empresa, devidamente
corrigidos na esfera judicial e passíveis de processo de perdas e danos.
Vejamos então o que a Administração coloca como diretriz e que por óbvio deve seguir:
Continua válido o teor retirado do Despacho SEI-GDF CBMDF/DICOA/COPLI/PREAP - Processo nº: 00053-
00049427/2018-82 e assinado eletronicamente por MARCELO TEIXEIRA DANTAS, Cel. QOBM/Comb, matr. 1399943,
Diretor(a) de Contratações e Aquisições do CBMDF, em 15/04/2019, às 17:44, 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.

“Analisando a Informação do Pregoeiro, protocolo nº 20959578, bem como insculpindo o inteiro teor do processo,
observo que o Termo de Referência nº 123/2018 - DIMAT, Anexo I ao Edital do PE nº 12/2019 -
DICOA/DEALF/CBMDF carece de complementações. Exigências que deveriam constar no TR supramencionado, face à
procedência parcial de pedidos de impugnações apresentados à abertura anterior deste certame (que ainda levava a
numeração atinente ao ano de 2018, qual seja, nº 39/2018), deixaram de ser lançadas a este instrumento,
repercutindo, diretamente, na disputa. 

A Administração, ao externar seu posicionamento, vinculou-se às novas diretrizes impostas aos potenciais
interessados. No entanto, o setor imbuído da esperada alteração no Termo, não a promoveu. Esse entendimento é
corroborado pelo ilustre jurista Marçal Justen Filho, em sua obra Comentários à lei de licitações e contratos
administrativos (17ª ed., p. 907):

[...] A resposta formulada administrativamente apresenta cunho vinculante para
todos os envolvidos, sendo impossível invocar o princípio da vinculação ao edital para negar eficácia à resposta
apresentada pela própria Administração. (grifo nosso) 

Com efeito, verifico que tais lacunas ressoam, principalmente, no aspecto qualitativo, posto que a ausência do
quesito que trata "da apresentação de relatórios de ensaio/laudos por emitidos por laboratório reconhecido e
acreditado por órgão certificador, signatário de acordo multilateral de reconhecimento estabelecido pela IAF, IAAC,
EA, ILAC", comprometem sua análise quanto ao atendimento do mínimo razoável de segurança para seus usuários.

De igual sorte, as tratativas pertinentes aos documentos redigidos em língua estrangeira ou emitidos em outro país,
mesmo escritos em língua portuguesa, foram pontuados favoravelmente nas impugnações, de forma a acatar o
disposto no Decreto nº 8.660/2016. (grifo DELTA)

Pelas alterações acolhidas e sua relevância é que, com fulcro no art. 21, §4º da Lei de licitações, foi providenciada
nova publicidade do instrumento convocatório, com a atualização de sua numeração para o corrente ano (12/2019),
atentando-se aos prazos legais.

Ao inobservar, no novo Edital, os aspectos já tratados, a Administração colidiu frontalmente com a sua própria
manifestação, de natureza vinculante.

A vinculação administrativa face o acolhimento, total ou parcial, de argumentos trazidos em sede de ato
impugnatório por licitantes ou por cidadão, nos termos do art. 41 da Lei de licitações, encontra lastro na
jurisprudência da e. Corte Federal de Contas. Nesse sentido manifestou-se o Pleno do Tribunal de Contas da União
(TCU) em sede do Acórdão nº 299/2015:

8. Considerando que os esclarecimentos prestados administrativamente, emitidos justamente para responder a
questionamento da ora recorrente, possuem natureza vinculante para todos os licitantes, não se poderia admitir,
quando da análise das propostas, interpretação distinta, sob pena de violação ao instrumento convocatório. Tal
entendimento, conforme consignado pelo Secretário, encontra amparo em decisão do Superior Tribunal de Justiça.
No âmbito desta Corte, o Acórdão 130/2014-Plenário traz posicionamento na mesma linha. (grifo nosso)

Claro está, portanto, que a Administração não poderia furtar-se de observar não só o conteúdo inserido no Edital,
como também seus pareceres favoráveis ao acolhimento das mais diversas arguições voltadas a esclarecer ou
impugnar seus termos, sob pena de afastar-se do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, corolário do
princípio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias.(grifo DELTA)

Isto posto, principalmente diante do inequívoco atentado aos princípios constitucionais da Administração Pública,
impõe-se anulação do feito. É o que prescreve o TCU, por meio do r. Acórdão nº 6.198/2009 - 1ª Câmara.

Cita o julgado:

A violação de princípios básicos da razoabilidade, da economicidade, da legalidade e da moralidade administrativa, e
a desobediência às diretrizes fundamentais da licitação pública, no caso, a isonomia entre licitantes, o julgamento
objetivo, a vinculação ao instrumento convocatório, bem como o caráter competitivo do certame constituem vícios
insanáveis que ensejam a fixação de prazo para exato cumprimento da lei, no sentido de declarar a nulidade do
certame. (grifo nosso)

E ainda, do Julgamento CBMDF/DICOA/COPLI/PREAP 30409844 SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 218

Documento assinado eletronicamente por FRANKNEI DE OLIVEIRA RODRIGUES, Ten-Cel. RRm , matr. 1399993,
Assessor(a), em 24/10/2019, às 17:39, 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.
[...]
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3. Em análise ao pedido de impugnação o setor técnico responsável pela elaboração das especificações exigidas em
edital (GAVOP/CBMDF) informa, em síntese, o seguinte:
[...]
Foram promovidas pelo Grupamento de Aviação Operacional inserções normativas e melhoramentos redacionais
estabelecendo que índices definidos em normas internacionais (e suas atualizações) sirvam de patamares mínimos
de qualidade do objeto pretendido, a exigência de homologação, porém, com a inclusão da apresentação de
relatórios de ensaio/laudos emitidos por laboratório reconhecido e acreditado por órgão certificador, signatário de
acordo multilateral de reconhecimento estabelecido pela IAF, IAAC, EA, ILAC e no Brasil DCTA/IFI.”

E mais, para não haver sombra de dúvidas quanto as diretrizes que a Administração DEVE seguir, no caso dos
documentos e laudos a serem apresentados pelos licitantes, pois ela mesma as impôs:

Do Relatório 43 (31707232) SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 773/774

Documento assinado eletronicamente por FRANKNEI DE OLIVEIRA RODRIGUES, Ten-Cel. RRm , matr. 1399993,
Pregoeiro(a), em 22/11/2019, às 15:07, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quintafeira,
17 de setembro de 2015.

[...[

4.5. Por outro lado, observo que, ao contrário do que afirma a Recorrente, os pontos questionados nos pregões
anteriores foram aprimorados no Termo de Referência nº 392/2019 – DIMAT, que segue como Anexo I ao Edital do
Pregão Eletrônico nº 72/2019-CBMDF, em seus itens 3 e 7, sendo dado o tratamento à documentação a ser
apresentada de forma a atenderem o Decreto nº 8.660/2016 e a possibilidade de serem apresentados relatórios de
ensaio/laudos emitidos por laboratório reconhecido e acreditado por órgão certificador comprovando que o capacete
foi testado. 

3.2. Os documentos nacionais apresentados em idioma estrangeiro deverão ser traduzidos para o idioma oficial do
Brasil por tradutor juramentado, excetuam-se apenas as expressões estritamente técnicas que não possuam
tradução compatível no vernáculo.
3.3. Os documentos de origem estrangeira deverão ser consularizados ou apostilados na forma do Decreto Federal
nº 8.660/2016, e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. Excetuam-se apenas as
expressões estritamente técnicas que não possuam tradução compatível no vernáculo.

3.4. A documentação técnica será reconhecida pelo CBMDF apenas nos casos em que, explicitamente, fizer menção
ao atendimento às normas exigidas.

3.5. Não será aceita documentação técnica emitida por organismo certificador e laboratório de testes cuja
acreditação estiver suspensa.

Tais informações são ainda repetidas em edital, vinculando a Administração e o Licitante, obrigatoriamente a seu
atendimento.

Do Edital:
“3. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
3.1. A licitante previamente classificada em primeiro lugar deverá encaminhar juntamente com sua proposta
atualizada, os documentos técnicos do produto ofertado (certificados, laudos ou relatórios de ensaio) comprovando
que o capacete foi testado. 
3.2. Os documentos nacionais apresentados em idioma estrangeiro deverão ser traduzidos para o idioma oficial do
Brasil por tradutor juramentado, excetuam-se apenas as expressões estritamente técnicas que não possuam
tradução compatível no vernáculo. 
3.3. Os documentos de origem estrangeira deverão ser consularizados ou apostilados na forma do Decreto Federal
nº 8.660/2016, e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. Excetuam-se apenas as
expressões estritamente técnicas que não possuam tradução compatível no vernáculo. 
3.4. A documentação técnica será reconhecida pelo CBMDF apenas nos casos em que, explicitamente, fizer menção
ao atendimento às normas exigidas. (Grifos DELTA)

3.5. Não será aceita documentação técnica emitida por organismo certificador e laboratório de testes cuja
acreditação estiver suspensa.” 
Das Razões Recursais:
Da mesma forma, como o pregoeiro em diversos pontos do certame, se valeu do princípio da vinculação ao edital
para desclassificar diversas empresas, utilizando se inclusive de eventos pretéritos, deve, por dever de ofício,
continuar na mesma linha, desclassificando empresas que não demonstrarem, da forma exigida em edital e pela
Legislação o atendimento COMPLETO dos itens exigidos em edital, sob pena de transformar ao presente certame
numa compra direta camuflada de licitação, pois se configuraria o seu direcionamento e daí advindo as devidas
consequências judiciais.
Segundo, os documentos apresentados pela empresa QUARTZO, seguindo os preceitos dos princípios da igualdade,
impessoalidade, objetividade, legalidade e vinculação ao instrumento convocatório, verifica-se, de modo bastante
evidente que o objeto ofertado não atende as exigências editalícias, apesar das alegações feitas no Parecer Técnico
SEI-GDF nº 14/2019 – CBMDF/GAVOP/1°ESAV, as mesmas exigências utilizadas pela Administração de modo tão
rígido, para desclassificar os demais licitantes.
Vejamos então, virgula por virgula o exigido e o apresentado:
Correspondente ao ITEM b) e g) do Parecer Técnico SEI-GDF nº 14/2019 – CBMDF/GAVOP/1°ESAV
Do edital, item 7 do Termo de Referência:
“O capacete de voo deverá atender ao menos uma das seguintes normas: norma MIL-DTL-87174A; norma
EN966:2012; ou norma que venha a atualizar ou substitui-la. 
Com a finalidade de aumentar a concorrência, poderá ser aceito pelo CBMDF, certificado ou relatório de testes
executados no país de origem ou por órgão como o FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION (FAA) ou EUROPEAN
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AVIATION SAFETY AGENCY (EASA), desde que acompanhado de tradução juramentada, ou no Brasil pelo
Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial - DCTA da Força Aérea Brasileira/IFI/DCTA, que legisla sobre as
exigências de certificação e homologação em território brasileiro, seguido de resultados que comprovem que
atendam ou superem os parâmetros estabelecidos em pelo menos uma das normas citadas.” 
A empresa QUARTZO, não apresentou qualquer documento, laudo ou semelhante, válido, que comprove o
atendimento à alguma destas normas e também não apresentou nenhum documento emitido pela FAA, já que o
produto é fabricado nos EUA, que comprove que o produto atende ou supere o exigido naquelas normas. 
Para tentar comprovar este quesito, a empresa QUARTZO, apresentou um relatório de ensaio efetuado pela empresa
DYANAMIC RESEARCH, INC (SEI 00053-00079697/2019-07/pg. 850/855 com tradução à pag 858/861) , um
certificado de Acreditação válido até 01/12/2019, E SOMENTE ESTE, portanto dentro da validade, quando de sua
apresentação (SEI 00053-00079697/2019-07/pg. 838 com tradução à pag 843), o escopo de ensaios que esta
empresa está apta a realizar (SEI 00053-00079697/2019-07/pg. 839/840 com tradução à pag 844), todos
apostilados, traduzidos e devidamente registrados em cartório de títulos e documentos. 
Vamos à análise destes documentos:
Em primeiro lugar, contrariando os quesitos, 
“3. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
3.1. A licitante previamente classificada em primeiro lugar deverá encaminhar juntamente com sua proposta
atualizada, os documentos técnicos do produto ofertado (certificados, laudos ou relatórios de ensaio) comprovando
que o capacete foi testado. 
3.4. A documentação técnica será reconhecida pelo CBMDF apenas nos casos em que, explicitamente, fizer menção
ao atendimento às normas exigidas.”

Verificamos que em nenhuma pagina, parte ou subparte dos documentos entregues, existe quaisquer indicação de
qual norma é atendida, muito menos das normas exigidas (MIL DTL-87174 A ou EN966:2012, ou norma que as
substitua ou atualize). Não há quaisquer menção ao produto oferecido, capacete ASPIDA CARBON RWH em nenhuma
das páginas deste laudo. 
Somente esta verificação já deveria ser suficiente para que este laudo não fosse reconhecido pelo CBMDF, conforme
ele próprio definiu, mas para evitar ilações relativas a este laudo, vamos fazer uma breve análise do que ele contém:

A única referência é ao capacete SPH-4B, de 1989, conforme informado nas páginas nº 444 do SEI 00053-
00079697/2019-07 e ainda vemos à pág. 446 do mesmo SEI 00053-00079697/2019-07, que a construção daquele
capacete é em fibra de vidro, somente, contrariando o edital:

Composição: 
O casco deverá estar moldado em material composto de fibra de aramida ou para-aramida, ou fibra de carbono e
resina epóxi resistente à chama, ou carbono grafite e nylon balístico. 

E não somente isto, para evitar que a empresa QUARTZO, alegue que se baseou naquele produto no ensaio, vemos
que na mesma página 446 (SEI 00053-00079697/2019-07) existe a informação de que o modelo foi substituído em
1995 pelo HGU56/P, PORTANTO O MODELO INDICADO (SPH4-B) NÃO PODERIA, DE FORMA ALGUMA SERVIR DE
PARAMETRO, ATENDER À NORMA EN966:2012 E TAMBÉM A NORMA MIL-DTL-87174 A, que é para aviação de asa fixa
relacionada ao HGU 55/P.

Vemos ainda, que o escopo de acreditação apresentado (SEI 00053-00079697/2019-07/pg. 839/840 com tradução à
pag 844) trata apenas de normas relacionadas a desportos terrestres, tais como capacete de bicicleta, skate, roller,
hipismo, downhill, esportes de neve, capacete de futebol, motorcicletas e mais alguns esportes terrestres. O mais
próximo ao voo é quando o atleta de sky decola numa rampa e “voa”. Desnecessário dizer que o escopo não
contempla nenhuma das normas exigidas para ensaios de impacto de capacete de voo, e desta forma não se
prestando a comprovar qualquer proteção a pilotos e tripulantes de aeronave. 

E ainda, da análise do relatório, vemos a seguinte incongruência:

Na página 851(SEI 00053-00079697/2019-07), no IMPACT TESTS APPARATUS, no item Accelerometer, temos que a
última data de calibração foi dia 15/02/2017, com validade de 01 ano.
Ocorre que na página 852 (SEI 00053-00079697/2019-07), é informado que a data de realização do ensaio foi as
11:00 horas da manhã do dia 10 de JANEIRO de 2017, ou seja, cerca de 35 dias ANTES da calibração do
acelerômetro. 

Portanto, o ensaio foi efetuado antes da calibração do acelerômetro ou houve manipulação do documento entregue.
Cabe à Administração verificar. 
De qualquer forma e por todos os motivos já alinhados, o relatório não deve ser reconhecido pelo CBMDF e deve ser
desqualificado pois as informações colocadas não se referem ao produto ofertado e nem a nenhum outro produto
aeronáutico.

Como o próprio DCTA/IFI, que o CBMDF coloca como fonte de informação relacionada a normas de ensaio de
capacetes de voo aduz, na pag.760 (Resposta DCTA/IFI (31496604) SEI 00053-00079697/2019-07).
“[...[
b) Com relação à Norma EN966:2012, que trata de ensaios em capacetes para esportes aéreos, esta não fez parte
da base de certificação constante do requerimento da empresa para a certificação do capacete e não é possível
informar se o capacete atende à norma em questão.”

Novamente, desporto aéreo é diferente da missão do CBMDF, tem especificações próprias e nem de longe tem os
riscos sujeitos aos tripulantes das aeronaves do CBMDF. Desta forma, o uso de equipamentos não adequados ao
risco a que se está sujeito, fornecido pelo empregador, sujeita o mesmo aos ditames da justiça. 

Corresponde ao item c) e e) do Parecer Técnico SEI-GDF nº 14/2019 – CBMDF/GAVOP/1°ESAV
O setor técnico do CBMDF, de forma totalmente descabida, tentou colocar o possível atendimento da fita da queixeira
à norma EN966, como se TODO o capacete a tivesse atendido. ERRADO. 
O relatório da empresa BRM – BALLY RIBBON MILLS (SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 942), da venda de fitas
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tubulares em nylon para a empresa PARACLETE, NÃO POSSUI CERTIFICADO DE ACREDITAÇÃO DA EMPRESA, NEM
ESCOPO DE ACREDITAÇÃO. Os ensaios efetuados são baseados na norma MIL-W-562K, de 1991, relacionada a fitas
para paraquedas e não tem nenhuma relação com a norma EN966:2012. Desta forma, normas diferentes, produzem
resultados diferentes e não podem ser comparados, sem uma devida análise por perito e relatório técnico atestando
que as normas são compatíveis, mas no caso, as normas são totalmente diferentes, pois uma trata de fitas tubulares
de tecido para paraquedas (MIL-W-562K) e a outra trata de capacetes para desportos aéreos (EN966:2012). 
Ademais, da pag. 942 a 1008 e traduções respectivas, não existe nenhuma informação de que o produto ali descrito
é utilizado ou pertence ao capacete ofertado e nem que ele atende a qualquer uma das normas exigidas em edital. 
Sem discutir os resultados, por demais extensos e incompreensíveis pois se tratam de mais de uma dezena de tipos
de fitas ou fios, o relatório contraria as exigências do edital nos itens 
Item 7, do Edital:
[...]
“Deverá ter um sistema de retenção composto de cinta jugular fixada na estrutura do capacete em material
resistente a chama, com almofadas de apoio do queixo também em material resistente a chama ou couro macio,
com ajuste e travamento através de fivelas de ação rápida e de uso compatível por pessoas destras e sinistras,
conforme norma EN 966”. 
[...]
O sistema de retenção deverá atender aos requisitos de desempenho conforme a norma EN 966 ou norma que
venha a substitui-la, garantindo que o capacete não venha a se soltar do usuário em condições de impacto,
conforme testes previstos nas respectiva norma. O sistema deve garantir a integridade de suas fivelas/passantes
(ladder-locks) ao serem submetidas a cargas de até 170 kg (aproximadamente 1670 N). 

E item 3,

“3. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
3.1. A licitante previamente classificada em primeiro lugar deverá encaminhar juntamente com sua proposta
atualizada, os documentos técnicos do produto ofertado (certificados, laudos ou relatórios de ensaio) comprovando
que o capacete foi testado. 
3.4. A documentação técnica será reconhecida pelo CBMDF apenas nos casos em que, explicitamente, fizer menção
ao atendimento às normas exigidas.”

Não é apenas a resistência da fita que importa, mas o conjunto, incluindo o sistema de travamento da mesma
(ladder-locks). 
Além da documentação ser inválida, os ensaios não foram efetuados segundo a norma exigida.
Se forem aceitos ensaios diferentes da norma exigida, a Administração deverá rever diversas desclassificações de
empresas neste certame, sob pena de infringência ao Princípio da Igualdade.
e como o próprio Cel Dantas indica no Despacho SEI-GDF CBMDF/DICOA/COPLI/PREAP - Processo nº: 00053-
00049427/2018-82.)
“Com efeito, verifico que tais lacunas ressoam, principalmente, no aspecto qualitativo, posto que a ausência do
quesito que trata "da apresentação de relatórios de ensaio/laudos por emitidos por laboratório reconhecido e
acreditado por órgão certificador, signatário de acordo multilateral de reconhecimento estabelecido pela IAF, IAAC,
EA, ILAC", comprometem sua análise quanto ao atendimento do mínimo razoável de segurança para seus usuários.”

Com relação às viseiras, item d) do Parecer Técnico SEI-GDF nº 14/2019 – CBMDF/GAVOP/1°ESAV
Na tentativa de comprovação do atendimento ao quesito Viseiras, norma MIL-DTL-43511 D, a empresa QUARTZO
novamente apresenta laudo de fabricante, sem comprovação de que o laboratório seja Credenciado ou Acreditado
naquela norma, também não fez o registro da documentação no RTD (Registro de Títulos e Documentos), conforme
preconiza a lei, e que a própria empresa é sabedora desta exigência, pois a fez em outros documentos apostilados,
neste certame. 
Vemos que a exigência de laudos de laboratórios acreditados e com escopo de acreditação válido é imposição do
EDITAL, colocado pela própria Administração.
Item 7

“Suas viseiras devem atender a norma MIL-DTL-43511D (com tratamento contra arranhões e contra embaçamento),
ou norma compatível ou superior “

“Ter as viseiras desempenho óptico de acordo com a MIL-DTL-43511 D, ou norma que venha a substitui-la. Deverá
ser fornecido certificado de laboratório confirmando que o desempenho óptico das viseiras e requisitos de
durabilidade e resistência à abrasão estejam de acordo com as normas solicitadas. 

Ter as viseiras certificação de acordo com as normas MIL-DTL- 43511 D, ou norma venha a atualizá-la ou substitui-
la. Deverá ser fornecido certificado de laboratório confirmando que o desempenho óptico das viseiras e requisitos de
durabilidade e resistência à abrasão estejam de acordo com as normas solicitadas. Deverá ser compatível com uso
simultâneo de óculos, composto por duas viseiras rotativas ou deslizantes, manufaturadas em policarbonato de alta
qualidade, com tratamento contra arranhões e contra embaçamento, com travas de início e fim de curso, e com
possibilidade de recolhimento de ambas as viseiras através de atuadores localizados na parte externa do capacete.
As viseiras, externa e interna deverão ser fornecidas nas cores, uma fumê, uma âmbar ou amarela respectivamente.

Por estas constatações os documentos apresentados devem ser não reconhecidos, pois contrariam as exigências do
edital, mas temos ainda que:
Vemos que na pag. 874, (SEI 00053-00079697/2019-07), os itens distorção optica Ensaio pela norma MIL-PRF-
38169) e Resistencia à Abrasão (MIL-DTL-4511 C) e ainda na pag. 906 ((SEI 00053-00079697/2019-07) a
confirmação de que a Resistencia à Abrasão atende a norma MIL-DTL 43511, versão C e não a D).

Com relação ao sistema de comunicação, do item 7 do edital,
Corresponde ao item a) do Parecer Técnico SEI-GDF nº 14/2019 – CBMDF/GAVOP/1°ESAV
O sistema deverá prever proteção eficiente contra interferência tipo RFI (Radio Frequence Interference) e EMI
(Electro-Magnetical Interference). 
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O capacete deverá ter sistema eletrônico de redução ativa de ruídos, como adicional ao sistema passivo de ruído, no
mínimo entre 11 e 20dB na faixa de frequência entre 125 Hz e 500 Hz, faixa normal de emissão de ruídos dos
helicópteros. 

O sistema de comunicação deverá apresentar desempenho mínimo de inteligibilidade na conformidade das normas
RTCA/DO-214 e TSO-C58a ou pelo método STI (Speech Transmission Index, Steeneken, H.J.M. - 1992). A atenuação
do som deverá apresentar uma taxa mínima de redução de ruído de 23 dB a 1000Hz (NRR – Noise Redution Rate) 

Não foi apresentada nenhuma comprovação, laudo ou informação fidedigna que o sistema de comunicação do
capacete atenda as exigências acima. Foi apenas colocada uma foto de um microfone na proposta de preços ( ), um
folder (SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 929), de outro fabricante que não a PARACLETE, e cópias das normas
relativas ao exigido em edital TSO-139 (SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 930) e TSO-58 A (SEI 00053-
00079697/2019-07 / pg. 936), 

EXATAMENTO O MESMO PROCEDIMENTO DA EMPRESA OTIMIZA, QUE FOI DEVIDAMENTE DESCLASSIFICADA POR
APRESENTAR CÓPIAS DAS NORMAS NO LUGAR DE LAUDOS OU RELATÓRIOS DE ENSAIOS.
Do histórico do certame:
Pregoeirofala:
(29/10/2019 14:25:22)
Para OTMIZA COMERCIAL LTDA - Senhor licitante, verifico que a empresa encaminhou, juntamente com sua
proposta, o teor das normas MIL-H-85047A, MIL-DTL-87174A e MIL-DTL-43511D, no entanto, nenhuma delas faz
qualquer referência ao produto ofertado. Correto? Assim o sendo, qual a documentação técnica que trata do
capacete ofertado para este certame (vide tópico 3 do TR)?
Pregoeirofala:
(29/10/2019 15:44:16)
Senhores licitantes, em que pesem as diligências e concessões de prazo feitas por este Pregoeiro, a empresa
OTMIZA COMERCIAL LTDA não encaminhou documentação técnica, exigível a todas as licitantes nos termos do
tópico 3 do TR, não comprovando que o produto ofertado para este certame, da marca GAUTIER, modelo CP5,
atende ao especificado
Pregoeirofala:
(29/10/2019 15:46:19)
Isto posto, a proposta da empresa OTMIZA COMERCIAL LTDA está desclassificada com fulcro no tópico 6.6 do edital”

Portanto, como bem evidencia o Pregoeiro ao longo do certame, cópia de norma não é LAUDO e não é aceita como
comprovação.
Ainda temos que o setor técnico, no item a) do Parecer Técnico SEI-GDF nº 14/2019 – CBMDF/GAVOP/1º ESAV
alega que o equipamento ofertado atende ao Edital após consulta ao link de fabricante.
Espantosa a conclusão da Comissão Técnica, que sem nenhum documento valido em mão, atesta que o equipamento
visto em sitio da internet, sitio este feito pelo fabricante é suficiente para verificar que o sistema atende as
exigências do edital. Ora, se a consulta a sítios da internet for suficiente, porque existe licitação? Basta entrar na
internet, escolher o que se quer pela aparência ou pelas informações do vendedor e fazer uma disputa de lances.
Não seria mais necessário Comissão Técnica, nem diligencias, nem laboratórios, nem laudos. Tudo resolvido. Mas
desta forma, uma visita ao sitio da empresa fabricante do capacete C4/EPH, também disponibiliza o que atende, mas
o CBMDF não aceita. Então, porque tanta benevolência com certas empresas e não com outras?
Um visita ao sitio de um fabricante pode servir para, numa diligencia, verificar se NÃO atende, mas o atendimento
DEVE ser comprovado por documentos lícitos e legais. Não pode uma informação veiculada na internet substituir
documentos exigidos em edital. 
Não há previsão de critério de classificação, habilitação ou aceite através de consulta a sítios de fornecedores.
Qualquer outro entendimento sujeita a Administração ao limbo das decisões nebulosas e não objetivas
Princípio do Julgamento Objetivo: Significa que o administrador deve observar critérios objetivos definidos no ato
convocatório para julgamento da documentação e das propostas. Afasta a possibilidade de o julgador utilizar-se de
fatores subjetivos ou de critérios não previstos no instrumento de convocação, ainda que em benefício da própria
Administração

RESUMO GERAL:

Dos itens colocados pela Comissão Técnica Parecer Técnico SEI-GDF nº 14/2019 – GDF/GAVOP/1 º ESAV.
a) Não comprovado por documentação lícita. Visita a sitio de fabricante é para desqualificar e não para comprovar
atendimento e substituir documentos exigidos em edital. Do contrário, bastaria a licitante oferecer um produto visto
na internet e a comprovação ficaria a cargo da Comissão Técnica.
b) Não foi apresentada nenhuma comprovação relativa a este item, conforme já explanado. O laudo de proteção de
impacto apresentado não tem nenhuma relação com as normas exigidas ( MIL DTL-87174 A ou EN966:2012 OU
SUPERIORES e nem com o capacete ofertado.
c) Os ensaios apresentados não fazem menção a norma EN966:2012, tendo sido efetuados por norma diversa da
exigida em edital e muito mais antigas (1978 e 1991).
d) O laudo das viseiras não foi efetuado por laboratório Credenciado e Acreditado. Em dois itens os resultados não
atendem ao prescrito em edital.
e) A Comissão coloca o nome de uma montagem “VARS SHROUD”, como se fosse auto explicativo ou que fosse o
sistema pedido. Não há nenhuma comprovação do que foi informado ou modelo apresentado. 
f) A norma MIL-W-5625K e a MIL-T-87130 são normas de fabricação de fitas tubulares. Não são normas de ensaio de
flamabilidade e proteção ao fogo. Não foram apresentados nenhum laudos ou relatórios validos que comprovem que
os materiais utilizados na fabricação e montagem interna do capacete ofertado são anti-chama. Como ficam as
almofadas internas exigidas ?
MIL-T-87130, MILITARY SPECIFICATION: TAPE AND WEBBING, TEXTILE, PARA-ARAMID, INTERMEDIATE MODULUS
(17-MAY-1978)., This specification covers eleven types of tapes and webbings made from para-aramid, intermediate
modulus yarn.
MIL-W-5625K, MILITARY SPECIFICATION: WEBBING, TEXTILE, NYLON, TUBULAR (23 AUG 1991)., This specification
covers woven nylon tubular webbing for parachutes
g) Somente foi apresentado um Certificado de Acreditação de Laboratório, para um único teste. Todos os outros
ensaios apresentados e documentos de ensaio não possuem Certificados de Acreditação. (SEI 00053-
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00079697/2019-07/pg. 838 com tradução à pág. 843), relativo a empresa Dynamic Research, Inc.
h) O oferecimento de garantia acima do exigido não pode ser utilizado como justificativa para burlar as exigências do
edital, principalmente pela Administração. Se a empresa ofereceu, ótimo para ela e melhor para o cliente, mas isto
não permite que a Administração faça vista grossa as próprias exigências, colocadas em edital e tantas vezes
utilizada para desclassificar outras empresas, incluindo a DTE.
I) Ao contrário do que crê a Comissão Técnica, a empresa QUARTZO não logrou cumprir todos os requisitos exigidos
em edital ao não apresentar documentação lícita e conforme exigido em edital nesta comprovação.
SINTESE FINAL
A empresa QUARTZO não logrou comprovar praticamente nenhum dos quesitos exigidos no Termo de Referência do
Edital, mesmo contando com o altruísmo do setor técnico que se esmerou em verificar até nos sítios do fabricante,
como se isto fosse comprovação de algo, que o equipamento atendia. 
Se a Administração utiliza sítios ou prospectos para comprovar atendimento a especificações técnicas, então DEVERÁ
aceitar as comprovações do produto oferecido por esta empresa o Capacete C4 (conforme consta o documento de
homologação emitido pela DCTA/IFI), modelo EPH NIGHT.

DO PEDIDO:
Tendo em vista o aqui comprovado, solicitamos o seguinte;
A desclassificação da empresa QUARTZO ENGENHARIA DE DEFESA, por não cumprir as exigências do Termo de
Referência com a apresentação de documentos válidos e de acordo com as exigências do edital.
Em caso de discordância com o aqui exposto, por parte do pregoeiro, solicito o envio as instâncias superiores.
São José dos Campos, 03 de dezembro de 2019
SONIA DELTA DE CARVALHO 
SÓCIA ADMINISTRADORA.

 Voltar
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Orçamento e Finanças

Subseção de Acompanhamento e Gestão Orçamentária

Memorando SEI-GDF Nº 355/2019 - CBMDF/DIOFI/SAOFI/SSAGO Brasília-DF, 05 de dezembro de 2019

Para: o Senhor Cel QOBM/Comb. Diretor de Contratações e Aquisições,

 

Assunto: Ques onamento quanto a realização de empenho neste exercício - Processo 00053-
00079697/2019-07

 

Sr. Diretor,

 

Tendo em vista o final do exercício financeiro e a atual etapa no processo licitatório,
faz-se necessário que seja informado a esta Diretoria se há previsão de realização da despesa e
emissão de Nota de Empenho ainda neste exercício financeiro de 2019 referente a aquisição de
capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção Individual (EPI) para o CBMDF.

 

Atenciosamente,

 

CARLOS EDUARDO BORGES - Ten.Cel. QOBM/Comb.

Diretor de Orçamento e Finanças e Ordenador de Despesas

Matr. 1399987

 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS EDUARDO BORGES, Ten-Cel. QOBM/Comb,
matr. 1399987, Diretor(a) de Orçamento e Finanças e Ordenador de Despesas, em 05/12/2019,
às 18:09, 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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 32433025 código CRC= 27AB6321.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SAM Bloco D Módulo E - Pa lácio Imperador Dom Pedro I I  - QCG/CBMDF - Ba i rro Asa  Norte - CEP 70620-040 - DF

 

00053-00079697/2019-07 Doc. SEI/GDF 32433025
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Relatório de detalhes do processo de compra

Nº do processo: 1254266 000036/2013

Órgão ou entidade:

Unidade:

Situação:

Procedimento de contratação:

BTL RPAER/COMAVE

Concluído

Pregão - Pregão presencial

POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Condições de Pagamento: De acordo com o estabelecido em contrato

Objeto do processo:

SISTEMA  INTENSIFICADOR DE IMAGEM E SEUS ACESSÓRIOS (ÓCULOS DE VISÃO NOTURNA), COM
MODIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE HELICÓPTERO HB350 E TREINAMENTO BÁSICO.

Tipo de licitação: Menor Preço

Critério de julgamento:

Data do cadastramento: 06/08/2013

Por lote

Valor total homologado: R$ 650.000,00

Dotações orcamentárias:

IPG
MC

ID P/A F IPUITEMPRG
Natureza de despesa

SUBFFUN C/AUO
EDGD

6 181 141 4232 11251 4 4 90 52 3 24 10

Convênios:

Nº do convênio Ano Situação

9000865 2013 Ativo

Autoridade competente:

Pregoeiro titular:

LEDWAN SALGADO COTTA

EDESIO AMORIM ANACLETO

Pregoeiro suplente: NATALIA VASCONCELOS REZENDE

Equipe de apoio:

A equipe de apoio será constituída pelos seguintes servidores:
a) Maj PM Messias Alan de Magalhães;
b) 1º Ten PM Evaldo Almeida Brasileiro;
c) 1º Sgt Carlos Gabriel Ferreira.

Processo de compra / SIAD
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Data e hora previstas para o início da sessão: 30/09/2013 09:30:00

Data e hora reais do início da sessão: 30/09/2013 09:39:42

Parecer Jurídico: Nº 000159/201313/09/2013

Decisão: Aprovado

Edital: Data:

Observações: Página:

01/2013 17/09/2013

88

-

Número do item: Código do item:1 001337580

Especificação do item de material ou serviço:

SISTEMA INTENSIFICADOR DE IMAGEM - TIPO: BINOCULAR; APLICACAO: PARA EMPREGO
AERONAUTICO; GERACAO: III OU SUPERIOR; CAMPO DE VISAO: 40º AUMENTANDO VISAO
NOTURNA DE 20/200 PARA 20/40; AMPLIACAO: 1X (1:1); RESOLUCAO: 45 IP / MM OU SUPERIOR;
ACOPLAMENTO: ACOPLADO AO CAPACETE DE VOO;

Natureza de despesa: 02 - MATERIAL PERMANENTE

O SISTEMA INTENSIFICADOR DE IMAGEM - OCULOS DE VISAO NOTURNA (OVN)- DE
VERA TER CAPACIDADE DE POSSIBILITAR A TRIPULACAO DO HELICOPTERO REALIZ
AR VOOS EM REGIOES DE BAIXA LUMINOSIDADE, ATE MESMO  EM NOITES  DE CEU
ENCOBERTO. O EQUIPAMENTO DEVERA PROPORCIONAR  UM CAMPO VISUAL  DE PELO
MENOS 40º AUMENTANDO  A ACUIDADE VISUAL NOTURNA  DE 20/200 PARA 20/40,
SENDO CAPAZ  DE INTENSIFICAR  A LUZ AMBIENTE  ENTRE 2000 (DUAS MIL)  A
3500 (TRES MIL E QUINHENTAS) VEZES.
. SISTEMA  DEVERA SER BINOCULAR, PARA EMPREGO AERONAUTICO, GERACAO III
  OU SUPERIOR, COM MALETA PARA TRANSPORTE  E EQUIPADO COM TUBO INTENSI
  FICADOR DE IMAGEM GERACAO III OU SUPERIOR;
. O SISTEMA DEVERA POSSUIR A FUNCAO DE CONTROLE AUTOMATICO DE BRILHO E
  DE PROTECAO CONTRA LUZ INTENSA;
. AMPLIACAO DE IMAGEM - 1X (1:1);
. RESOLUCAO - 45 LP / MM OU SUPERIOR;
. O SISTEMA DEVERA SER ACOPLADO  AO CAPACETE  DE VOO POSSIBILITANDO AO
  TRIPULANTE REBATER O SISTEMA MANUALMENTE RETIRANDO-O DA LINHA  DE VI
  SADA;
. O SISTEMA DEVERA SER INSENSIVEL AS LUZES AZUL-VERDE DA CABINA E SEUS
  REFLEXOS;
. O SISTEMA DEVERA SER CAPAZ DE OPERAR ENTRE -20ºC E +50ºC;
. SISTEMA C/ TRIPLA REDUNDANCIA DE ALIMENTACAO PARA AUMENTAR A SEGURAN
  CA OPERACIONAL DURANTE SUA UTILIZACAO (02 POSSIBILIDADES DE ALIMENTA
  CAO A BATERIA  E UMA PELA AERONAVE). DEVERA POSSUIR ALARME INDICANDO
  FINAL DA CARGA DA BATERIA OU QUEDA NA ALIMENTACAO PELA AERONAVE;
. O SISTEMA DEVERA POSSUIR AJUSTE INTERPUPILAR  DE 52 A 72 MM (2 A 2,8
  IN);
. AJUSTE VERTICAL DE NO MINIMO 25 MILIMETROS (1 IN);
. AJUSTE DE INCLINACAO DE NO MINIMO 10°;
. FILTROS "GREEN LEAKY" (CLASSE "A") OU SIMILAR;
. OBJETIVA - 27 MM (1,1 IN);
. UM CONJUNTO  DE LENTES OBJETIVAS, COM FOCO AJUSTAVEL (PARA CAMPO  DE
  VISAO DE 41 CM AO INFINITO);
. AJUSTE DE DIOPTRIA DE (+2) A (- 6);
. PESO MAXIMO - 620 G;
. FORNECIDO COM CORDAO  DE SEGURANCA PARA FIXACAO NO PESCOCO, BATERIAS
  RESERVAS, BOLSA PARA PROTECAO, ARMAZENAGEM  E TRANSPORTE COM SEGURAN
  CA (BOLSA COM PROTECAO A MEDIO IMPACTO), FILTROS  DE  PROTECAO  PARA
  TREINAMENTO E MANUTENÇÃO A LUZ DO DIA; KIT P/ MANUTENCAO PREVENTIVA;
  MANUAIS E CABLAGENS NECESSARIAS A OPERACAO;

Complementação da especificação do item de material - CATMAS:

Itens do processo:

Processo de compra / SIAD
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. EQUIPADO COM KIT  PARA MONTAGEM EM CAPACETE DE VOO, COM AJUSTE DE PO
  SICAO REBATIMENTO) P/ POSSIBILITAR EXECUCAO  DE OUTRAS TAREFAS, COMO
  INSPECAO PRE VOO OU DESMONTAGEM PARA MANUTENCAO.

Prazo de entrega: 180

Garantia mínima: 12

Quantidade: 1,0000

1,00 UNIDADEUnidade de aquisição / fornecimento:

Item Planejado: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 22/10/2013 Frequência de entrega: Anual

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1254266 000071/2013 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 5203 - ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

1254266 - BTL RPAER/COMAVE

1250054

1251 - PMMG

Local de entrega:

RUA DOS HANGARES, 50 - BAIRRO ITAPOÃ

Linha de fornecimento:

INSTRUMENTOS OPTICOS E COMPONENTES

Justificativa da aquisição:

FORNECIMENTO DE SISTEMA INTENSIFICADOR DE IMAGEM E SEUS ACESSÓRIOS(ÓCULOS
DE VISÃO NOTURNA).

Observação:

CONFORME CONTRATO E TERMO DE REFERÊNCIA.

Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

1254266 000080/2013

1,0000

BTL RPAER/COMAVE

Justificativa:

Fornecimento de Sistema Intensificador de Imagem e seus acessórios(óculos de visão noturna), com
modificação do painel, homologação de helicóptero HB350 e treinamento básico (teórico e prático).

Observação:

Conforme contrato e Termo de Referência.

Propostas vencedoras:

Processo de compra / SIAD
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Colocação:

Fornecedor:

1

05.316.271/0001-74 - QUARTZO - ENGENHARIA DE DEFESA, INDUSTRIA E COMERSIO S.A.

Marca: ASU(L-3, Gentex )

Modelo: AN/AVS-9, HGU56/P

Valor unitário: R$ 650.000,0000

Valor total: R$ 650.000,00

Nº do contrato: 16203

Fornecedores:

05.316.271/0001-74 / QUARTZO - ENGENHARIA DE DEFESA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP

EncerradoSituação:

Contratos:

Processo de compra / SIAD
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Test Report T13487-01-1 Issue 1 
Department of the Interior and United States Forest Service  
Aviation Helmet Standard; February 26, 2019 Version 4.0 

Clause 6.6 Visor Testing 
Southwest Research Institute  

56/P Visors 
02 May 2019 

 
 
 
 

Approved by: 
 

 

 Prepared by: 

Keith E. Whitten  Cathy Woloszyn 
Laboratory Manager  Lab Administrator 

 
 

a) Reports are issued pursuant to the ICS standard Terms and Conditions agreement. 
 
b) The contents of this test report are confidential.  Reproduction of the report is prohibited except in full, unless approved in 

writing by ICS Laboratories, Inc. 
 
c) Unless otherwise indicated, test results contained in this report apply only to the samples tested and not to lots or batches 

from which they were taken. 
 
d) Where applicable, test data provided by subcontractor is uniquely identified in the test report. 
 
e) This report reflects test work performed by a laboratory whose facilities and systems are accredited to operate in 

accordance with ISO/IEC 17025, the internationally recognized standard for laboratory competence.  Meeting the 
requirements of this international standard indicates that ICS Laboratories, Inc. maintains a level of technical and 
administrative quality necessary for the consistent provision of valid test results. (See Joint IAF-ILAC-ISO Communique 
Jan 2009).  This specific report contains the results of test methods that are not currently on ICS’ technical scope of 
accreditations. 

 
 
WARNING: This Test Report may contain technical data whose export is restricted by the Arms Export Control Act (Title 22, U.S. C., Sec 2751, et seq.)  or the Export 
Administration Act of 1979, as amended, Title 50, U.S.C., App. 2401 et seq. and which may not be exported, released or disclosed to non-U.S. persons (i.e. persons who are not 
U.S. citizens or lawful permanent residents ["green card" holders]) inside or outside the United States, without first obtaining an export license.  Violations of these export laws 
are subject to severe civil, criminal and administrative penalties. 

ICS Laboratories, Inc. ●1072 Industrial Parkway North ● Brunswick, Ohio 44212 USA 
Phone: 330.220.0515 Fax: 330.220.0516 

 
AF 3.3-1a (23 Sep 15) 
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Issued to: Southwest Research Institute Date: 02 May 2019 

6220 Culebra Rd. Report: T13487-01-1 
San Antonio, TX 78238 Issue:  1 
USA Page: 1 of 6 

 
Objective: 

Contract testing to “Department of the Interior and United States Forest Service Aviation Helmet Standard; February 26, 
2019 Version 4.0” 
 
Clause(s): 6.6 Visor Testing 
   

Samples: 
56/P Visors 

Part Number Description Quantity Sample ID 
97427/88D7618-1 Inner Clear Visor 3 7A 
97427/88D7619-1 Outer Neutral Visor 3 7B 

 
Date(s) submitted:  22 April 2019 

  

Procedure: 
Testing protocols in accord with good laboratory practice were employed for all tests. 
 
All tests were conducted in a standard laboratory atmosphere unless otherwise specified. 
 
Testing procedures as specified within MIL-PRF-38169A and MIL-DTL-43511D were followed unless otherwise stated. 
 
Samples were randomly selected from the quantity provided and tested in the as-received condition unless otherwise 
stated. 
 

 
Assessment Summary: 

Date(s) tested:  26 through 29 April 2019 
 
Requirements Compliant Non-Compliant 
6.6 Visor Testing  
 Distortion (MIL-PRF-38169A §3.3.4) X  
 Transmissivity (MIL-DTL-43511D §3.5.3) X  
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Issued to: Southwest Research Institute Date: 02 May 2019 

6220 Culebra Rd. Report: T13487-01-1 
San Antonio, TX 78238 Issue:  1 
USA Page: 2 of 6 

 
Distortion (MIL-PRF-38169A §3.3.4) - Clear 

Sample ID Left Right Pass Fail 
7A-1 - - X  
7A-2 - - X  
7A-3 - - X  

Requirement:  Samples shall conform to the acceptable standards show in Figure 4 (MIL-PRF-38169A). 
 (-) None 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 7A-1 Left 7A-1 Right 
      
 
  
 
 
  
 
  
 7A-2 Left 7A-2 Right 
      
 
 

 
   
 
 

 
 7A-3 Left 7A-3 Right 
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Issued to: Southwest Research Institute Date: 02 May 2019 

6220 Culebra Rd. Report: T13487-01-1 
San Antonio, TX 78238 Issue:  1 
USA Page: 3 of 6 

 
Distortion (MIL-PRF-38169A §3.3.4) - Neutral Density 

Sample ID Left Right Pass Fail 
7B-1 - - X  
7B-2 - - X  
7B-3 - - X  

Requirement:  Samples shall conform to the acceptable standards show in Figure 4 (MIL-PRF-38169A). 
 (-) None  
 
  
 
 
  
 
  
  
 
 7B-1 Left 7B-1 Right 
     
 

 
 
 
 
 

 
7B-2 Left 7B-2 Right 
  

 
 
 
 
 
 
 
7B-3 Left 7B-3 Right 
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Issued to: Southwest Research Institute Date: 02 May 2019 

6220 Culebra Rd. Report: T13487-01-1 
San Antonio, TX 78238 Issue:  1 
USA Page: 4 of 6 

 
 Transmissivity (MIL-DTL-43511D §3.5.3) - Clear 

Sample ID Luminous Transmittance (%) Pass Fail Photopic Scotopic 
7A-1L 91.6 91.2 X  
7A-2R 91.2 91.1 X  
7A-3L 91.6 91.6 X  

Requirement: ≥85  
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Issued to: Southwest Research Institute Date: 02 May 2019 

6220 Culebra Rd. Report: T13487-01-1 
San Antonio, TX 78238 Issue:  1 
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Transmissivity (MIL-DTL-43511D §3.5.3) - Neutral Density 

Sample ID Luminous Transmittance (%) Pass Fail Photopic Scotopic 
7B-1L 15.2 14.7 X  
7B-2R 15.6 15.0 X  
7B-3L 15.2 14.7 X  

Requirement: 12 to 18  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sample ID Luminous Transmittance (%) | Left - Right | Pass Fail Left (%) Right (%) 
7B-1 16.2 16.8 0.60 X  
7B-2 16.2 16.8 0.56 X  
7B-3 16.2 16.7 0.50 X  

Requirement: ≤ 3.0   
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Issued to: Southwest Research Institute Date: 02 May 2019 

6220 Culebra Rd. Report: T13487-01-1 
San Antonio, TX 78238 Issue:  1 
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Sample Photographs: 
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             TERMS AND CONDITIONS 
1. Client acknowledges that ICS Laboratories (ICS) performs testing 

services only as specified by Client.  ICS does not design, warrant, 
supervise or monitor compliance of products or services except as 
specifically agreed to in writing.  By their very nature, testing, 
analysis, and other ICS services are limited in scope and subject to 
expected measurement variability. 

2. Client or Client’s authorized representative shall be afforded the 
opportunity to clarify test requests and reasonable access to monitor 
test work, provisional to protecting the confidentiality of other 
clients. 

3. ICS shall keep documents and information related to Client 
confidential and will not disclose any such information to third 
parties without Client permission.  ICS will, however, disclose any 
such information in response to compulsory legal process after 
providing Client with a copy of such process. 

4. ICS Reports apply only to the standards or procedures identified 
therein and to the sample (s) tested and or inspection (s) made.  Test 
and/or inspection results are not indicative or representative of the 
qualities of the lot from which the sample was taken or of apparently 
identical or similar products. 

5. ICS Test Reports and their insignia are for the exclusive use of the 
Client.  Reports, in their entirety, may be utilized at the discretion of 
Clients and/or their authorized agents for purposes including, but not 
limited to, research & development, recordkeeping, product 
packaging, educational and promotional materials in various formats, 
certification, and compliance.  As an accredited independent testing 
laboratory, ICS maintains an interest in preventing the 
misrepresentation of the contents of its test reports.  As such, Clients 
may NOT use, reproduce or otherwise disseminate excerpted, partial, 
redacted or otherwise altered ICS test reports without the prior review 
of such use by ICS and the granting of its written approval.  Further, 
Clients are prohibited from manipulating data and/or extrapolating-
from-it statistics or conclusions that contradict or eclipse the 
empirical results of testing as reflected by the totality of the report. 
Clients are to refrain from utilizing ICS Test Reports and/or the ICS 
logo in a manner that suggests any extra-report conclusions are 
provided and/or endorsed by ICS Laboratories. 

6. Any use by Client of ICS’s Reports or the information contained 
therein is conditioned on timely payment of all fees. 

7. The name(s) listed as the “Issued to” party on test reports may not 
reflect the actual entity submitting and/or contracting the assessment. 

8. ICS shall retain copies of testing job files (including reports) for a 
period of at least six (6) years and when applicable, evidentiary test 
samples for the length of time as deemed appropriate after which 
time they may be disposed of at management’s discretion.  If Client 
requests additional copies of Reports during this period, an additional 
charge will apply for the preparation and delivery of such reports. 

9. Test reports are valid for certification purposes for one year from date 
of issue, inclusive of retest or variant additions which must be 
performed within one year of date of issue to avoid full retest. 

10. Client is responsible for procuring, at its cost, insurance protecting 
the value of its property and samples. 

11. For the safety of our personnel, Client must advise if samples are 
known or suspected to contain hazardous substances.  Safety Data 
Sheets must be provided upon request if available. 

12. ICS represents that Services shall be performed within the limits 
agreed with Client, and in a manner consistent with good laboratory 
practice.  NO OTHER REPRESENTATIONS TO CLIENT, 
EXPRESS OR IMPLIED, AND NO WARRANTY OR 
GUARANTEE IS INCLUDED OR INTENDED IN THIS 

AGREEMENT, OR IN ANY OTHER REPORT, OPINION OR 
DOCUMENT RELATED TO THE SERVICES.  ICS DOES NOT 
GUARANTEE PRODUCT COMPLIANCE OR CERTIFICATION. 

13. ICS hereby objects to any conflicting terms contained in any order or 
acceptance submitted by Client. 

14. Schedules are confirmed upon acceptance of quotation.  All 
reasonable efforts will be made to comply with conferred schedule.  
Guarantees are neither implied nor promised. 

15. Certain work may be subcontracted to ICS authorized affiliate 
laboratories as required or applicable.  Client will be made aware of 
subcontracted work. 

16. Client agrees to pay any and all additional costs associated with 
unexpected or above-standard communications and/or consultations 
with Client or third parties as designated by Client. 

17. Client agrees to pay any and all additional costs for work additional 
to the original scope of work as agreed to by Client. 

18. Client understands and agrees that ICS, in entering into this Contract 
and by performing services hereunder, does not assume, abridge, 
abrogate or undertake to discharge any duty or responsibility of 
Client to any other party or parties.  No one other than Client shall 
have any right to rely on any Report or other representation of 
conduct of ICS and ICS disclaims any obligations of any nature 
whatsoever with respect to such person. 

19. Client agrees, in consideration of ICS undertaking to perform the 
test(s) hereunder, to protect, defend and indemnify ICS from any and 
all claims, damages, expenses either direct or consequential for 
injuries to persons or property arising out of or in consequence of the 
performance of the testing, inspection and reporting hereunder and/or 
the performance of the products tested or inspected hereunder, 
UNLESS CAUSED BY THE NEGLIGENCE OF ICS. 

20. IT IS AGREED THAT IF ICS SHOULD BE FOUND LIABLE FOR 
ANY LOSSES OR DAMAGES ATTRIBUTABLE TO THE 
SERVICES HEREUNDER IN ANY RESPECT, ITS LIABILITY 
SHALL IN NO EVENT EXCEED THE AMOUNT OF THE FEE 
PAID BY CLIENT FOR SUCH SERVICES AND CLIENT’S SOLE 
REMEDY AT LAW OR IN EQUITY SHALL BE THE RIGHT TO 
RECOVER UP TO SUCH AMOUNT. 

21. Quotations are valid for 30 days from date of issue.  Terms: 30% 
Laboratory/Testing fees invoiced and payable upon acceptance of 
quotation.  Remaining fees invoiced and payable upon completion of 
services, 15 days net.  Cancelled jobs will be invoiced for work 
performed and/or set-up costs incurred.  Cancelled Purchase Orders 
are subject to 10% service charge.  Shipping costs incurred by ICS 
will be invoiced at cost +10% handling fee.  A minimum USD 
$25.00 handling fee will be also invoiced. For shipping costs incurred 
by Client, ICS will invoice a minimum USD $25.00 handling fee. 

22. In the event that payment is not received within 15 days of invoice 
date, Client agrees to pay a late payment charge on the unpaid 
balance equal to 1-1/2% per month or the maximum charge allowed 
by law, whichever is less, and all costs and expenses, including 
attorney’s fees where recovery of the same is not prohibited by law, 
incurred by ICS in collecting such invoices. 

23. All costs associated with compliance with any subpoena (s) for 
documents, testimony in a court of law, or for any other purpose 
relating to work performed by ICS in connection with work 
performed for that Client, shall be paid by Client.  Client shall also 
pay ICS’s then existing standard fee for consulting, deposition and 
trial testimony and all expenses related thereto. 

24. Cancelled/discontinued orders: Client responsible for all 
administrative and testing charges up to point of cancellation.

 

ICS Laboratories, Inc. · 1072 Industrial Parkway North · Brunswick · Ohio · 44212 · USA 
 
AF 1.4-03 (12 Dec 14) 
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Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :
Ao Ilm° Sr° Pregoeiro do Pregão Eletrônico N0 72/2019 – DICOA/DEALF/CBMDF.
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
Diretoria de Administração Logística e Financeira.

Referência: Pregão Eletrônico N0 72/2019 – DICOA/DEALF/CBMDF.

Assunto: Contrarrazão frente a recursos impetrados.

Prezado Sr Pregoeiro.

I - PREÂMBULO.

QUARTZO - Engenharia de Defesa, Indústria e Comércio LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº: 05.316.271/0001-74;
Inscrição Estadual nº 77.834.680, empresa brasileira estabelecida à Rua Feliciano Sodré, nº 19, Sala 2 - Centro. CEP
- 28.941-154, São Pedro da Aldeia - RJ., telefone/Fax (22) 2647-6167, e-mail: carloscano@quartzoengdef.com.br,
por intermédio de seu representante legal o Sr CARLOS ALBERTO MARTINS CANO, portador da carteira de
identidade nº 376.787, expedida pelo Serviço de Identificação da Marinha, e inscrito no CPF sob o nº 431.082.027-
15, vem, mui respeitosamente, dentro do prazo previsto no Portal Comprasnet, com fulcro no artigo 4º, inciso XVIII,
da Lei 10.520 de 17 de julho de 02, bem como, no artigo 5º, LV, da Constituição Federal, apresentar suas
CONTRARRAZÕES, em face dos Recursos interpostos pelas licitantes DTE DO BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE DEFESA EIRELLI, CNPJ nº 32.511.488/0001-08; e DELTA Industria Comercio Importação Exportação Ltda, CNPJ
nº 10.843.754/0001-67, no Processo licitatório em questão 

II – REFERENTE AS ALEGAÇÕES DA EMPRESA DTE.
A empresa DTE inicia seu Recurso apresentando uma explanação concernente à Norma MIL-DTL-87174, que é uma
Norma para capacetes de asa fixa. A Norma em questão substituiu a Norma MIL-H-87174, e na verdade a versão em
vigor é a MIL-DTL-87174A. A recorrente alega (e é fato), que essa Norma (na verdade documento, não uma norma
de fato), declara ainda que é uma norma para capacete de asa fixa, mais precisamente o HGU-55/P. Ela não se
aplica a capacetes para aeronaves de asas rotativas. Poderia ter incluído que esse documento foi elaborado para um
processo específico de fornecimento de capacetes para aeronaves de alta performance específico para a Força Aérea
Americana.
Cumpre inicialmente, aludir à lisura com que tramitou o processo licitatório em referência. Se analisarmos até
mesmo a narrativa dos fatos trazida pela recorrente em seu Recurso, é forçoso reconhecer a clarividente presença
dos princípios basilares e norteadores do CONTRADITÓRIO e da AMPLA DEFESA, cujos princípios são corolários do
Estado Democrático de Direito.
Malgrado o respeito que é devido às licitantes recorrentes, e ao ímpeto com que fazem suas alegações, resta claro
que ambas distorcem em várias ocasiões a realidade fática do processo. A irresignação das recorrentes faz presumir
que a mola propulsora das mesmas no presente caso, foge ao contexto da discussão puramente legal do
procedimento e das decisões exaradas pela r. Administração, desaguando em razões de cunho pessoal ou particular,
que nada tem a ver com o direito.

É de pleno conhecimento, que não existe no mundo atualmente, uma Norma que regulamente os requisitos mínimos
ou aceitáveis para certificação de capacetes de voo para aeronaves de asas rotativas.
O que se tem de mais próximo nos dias de hoje, é a Norma “Aviation Helmet Standard”, do “Department of the
Interior and United States Forest Service”, em sua versão 4.1 datada de 22 de maio de 2019.
O Edital assim registra a exigência quanto a certificação mínima necessária ao capacete a ser fornecido:
Capacete de voo 
O capacete de voo deverá atender ao menos uma das seguintes normas: norma MIL-DTL-87174A; norma
EN966:2012; ou norma que venha a atualizar ou substitui-la.
Com a finalidade de aumentar a concorrência, poderá ser aceito pelo CBMDF, certificado ou relatório de testes
executados no país de origem ou por órgão como o FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION (FAA) ou EUROPEAN
AVIATION SAFETY AGENCY (EASA), desde que acompanhado de tradução juramentada, ou no Brasil pelo
Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial - DCTA da Força Aérea Brasileira/IFI/DCTA, que legisla sobre as
exigências de certificação e homologação em território brasileiro, seguido de resultados que comprovem que
atendam ou superem os parâmetros estabelecidos em pelo menos uma das normas citadas.
Suas viseiras devem atender a norma MIL-DTL-43511D (com tratamento contra arranhões e contra embaçamento),
ou norma compatível ou superior.
Conforme pode ser comprovado, à Administração flexibilizou o atendimento a esse requisito, provavelmente pela
inexistência de uma Norma específica. Não cabe assim, alegar o descumprimento de um ou outro item de uma das
Normas citadas. A alegação feita por parte da DTE quanto ao modelo de capacete PARACLETE testado ser o mesmo
modelo ofertado pela QUARTZO pode ser comprovado por parte da Assessoria Técnica da Comissão de Licitações
mediante Diligência, conforme previsto na Lei 8.666/93, que assim regulamenta segundo o Artigo 43:
§ 3o - É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
Outro fato a acrescentar, é que uma vez um item testado e aprovado em conformidade com uma Norma, se essa
Norma sofrer alguma atualização ou modificação, NÃO CABE refazer todos os testes dos itens anteriormente
aprovados pela norma atualizada. A alegação apresentada pela recorrente apenas demonstra o desconhecimento
técnico de quem avaliou os documentos disponibilizados. A conclusão da recorrente quanto a este tópico não possui
fundamento ou amparo legal.
A recorrente a seguir apresenta questionamentos quanto ao Sistema de fonia a ser utilizado, baseia suas alegações
em uma foto meramente ilustrativa, conforme todas as figuras inseridas na Proposta da QUARTZO. 
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O Sistema a ser utilizado é o mais moderno disponível no mercado atualmente, produzido por uma empresa de
renome, e que oferece ainda garantia superior a exigida pelo Edital. Novamente fazemos uso da possibilidade legal
de a Comissão diligenciar este fato e comprovar o fiel atendimento aos requisitos do Edital. Não consta no edital o
requisito de apresentar laudo ou relatório de ensaio relativo a desempenho mínimo de inteligibilidade para este item,
consta o requisito, mas não pede laudo, embora isso pode ser, a critério da Comissão, verificado e comprovado junto
a Lightspeed, se assim o julgar necessário. Segue abaixo o que consta no edital:
“O sistema de comunicação deverá apresentar desempenho mínimo de inteligibilidade na conformidade das normas
RTCA/DO-214 e TSO-C58a ou pelo método STI (Speech Transmission Index, Steeneken, H.J.M. - 1992). A
atenuação do som deverá apresentar uma taxa mínima de redução de ruído de 23 dB a 1000Hz (NRR – Noise
Redution Rate).”
Conforme pode ser comprovado, NÃO CONSTA a exigência de apresentar laudo ou relatório comprovando este
requisito. O item a ser fornecido pela QUARTZO cumpre, e assim como outros documentos e declarações previstas
na legislação, a Declaração da empresa possui valor legal. 
Prosseguindo em seu questionamento, a DTE faz referência a exigência do edital de não aceitar protótipo, e faz a
infeliz afirmação de a QUARTZO não comprovou que o capacete a ser fornecido já tenha sido adquirido por outra
Força. A recorrente mente ao afirmar isso, pois foi anexado ao Processo documento comprovando o fornecimento de
905 unidades de capacetes de voo, no ano de 2018, no estado de Colorado. Documento registrado no Cartório de
Títulos e Documentos sob o número 1.467.814 e que pode ser comprovado pela Comissão. 
Quanto ao Atestado de Capacidade Técnica fornecido pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, o mesmo foi
apresentado pela QUARTZO em cumprimento ao item do Edital que pede que a empresa comprove anteriormente já
ter fornecido item similar (EPI). O Edital não exige que seja o fornecimento do mesmo item cotado. A recorrente
deve ter esquecido ou está omitindo de forma má intencionada, que para cumprir este requisito quando foi chamada
na condição de melhor proposta, antes de sua inabilitação, que a mesma apresentou um documento declarando que
vendeu “um macacão de voo”, e isso para uma empresa que nem possui meio aéreo ou justificativa para a aquisição
realizada. A alegação apresentada pela recorrente para esse quesito não merece atenção por não possuir nenhum
fundamento, apenas tenta, de forma infame, induzir os membros da Comissão de Licitações ao erro mais uma vez
comprova o despreparo ou má fé de quem avaliou a documentação disponibilizada pela QUARTZO.
II – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em características com o objeto
desta licitação, por intermédio da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado; considerando-se compatível, a comprovação de fornecimento anterior de
objeto com as seguintes características: Equipamento de Proteção Individual;
A recorrente ainda registra que a QUARTZO não forneceu Laudo comprovando que o capacete ofertado foi avaliado
para uso com NVG. Não consta no Edital a exigência desse laudo, assim, essa citação também não procede.
No transcurso de sua verborragia, a recorrente faz menção ao ajuste fino que os capacetes Paraclete possuem, pela
disponibilidade do ajuste fino de fixação à nuca conhecido como “KAYRUS”. A DTE indevidamente infere que os
capacetes possuem um único tamanho, sendo a diferença de tamanho proporcionada apenas pelo knob do sistema
“KAYRUS”. Mais uma vez o profissional da DTE responsável pela avaliação, demonstrando sua incapacidade ou má
fé, omite que na proposta consta uma tabela com os diversos tamanhos de capacetes ofertados pela PARACLETE. O
sistema “KAIRUS” apenas complementa a fixação do capacete na cabeça do usuário, o que acrescenta uma
vantagem ao usuário, principalmente quando operando com óculos de visão noturna, pois o capacete fica fixado de
forma rígida na nuca, não girando ou balançando a cabeça.
Por tudo que apresentamos acima, resta claro que as alegações registradas pela empresa DTE em seu recurso, não
possuem nenhum fundamento legal, alguns inclusive são falsas declarações, com clara demonstração de querer
induzir ao erro à Comissão de Licitações, não merecendo assim nenhuma consideração.

III – REFERENTE AS ALEGAÇÕES DA EMPRESA DELTA.
A recorrente Delta ampara seu pedido apresentando uma alegação infundada de que a QUARTZO teria apresentado
documentos que iriam em linha perpendicular às exigências editalícias e, de forma mais grave, tenta induzir ao erro
a Comissão que, de forma correta, habilitou a QUATZO e a declarou vencedora, em consonância com as exigências
do Edital. A recorrente assim registrou:
Segundo, os documentos apresentados pela empresa QUARTZO, seguindo os preceitos dos princípios da igualdade,
impessoalidade, objetividade, legalidade e vinculação ao instrumento convocatório, verifica-se, de modo bastante
evidente que o objeto ofertado não atende as exigências editalícias, apesar das alegações feitas no Parecer Técnico
SEI-GDF nº 14/2019 – CBMDF/GAVOP/1°ESAV, as mesmas exigências utilizadas pela Administração de modo tão
rígido, para desclassificar os demais licitantes.

A recorrente prossegue em sua alegação, fazendo ainda menção ao princípio da vinculação ao edital, procurando
induzir os avaliadores do processo ao erro, alegando que “a empresa QUARTZO, não apresentou qualquer
documento, laudo ou semelhante, válido, que comprove o atendimento à alguma destas normas e também não
apresentou nenhum documento emitido pela FAA, já que o produto é fabricado nos EUA, que comprove que o
produto atende ou supere o exigido naquelas normas”.
A DELTA, de forma infeliz e equivocada, registra que a QUARTZO descumpriu literalmente ao item 7 do Termo de
Referência do Edital, quando, na verdade o item mencionado assim estabelece:
O capacete de voo deverá atender AO MENOS UMA das seguintes normas: norma MIL-DTL-87174A; norma
EN966:2012; ou norma que venha a atualizar ou substitui-la.
Com a finalidade de aumentar a concorrência, PODERÁ ser aceito pelo CBMDF, certificado ou relatório de testes
executados no país de origem ou por órgão como o FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION (FAA) ou EUROPEAN
AVIATION SAFETY AGENCY (EASA), desde que acompanhado de tradução juramentada, ou no Brasil pelo
Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial - DCTA da Força Aérea Brasileira/IFI/DCTA, que legisla sobre as
exigências de certificação e homologação em território brasileiro, seguido de resultados que comprovem que
atendam ou superem os parâmetros estabelecidos em pelo menos uma das normas citadas.

É claro e inteligível que a empresa para ser declarada vencedora no certame em andamento, NÃO PRECISA atender
integralmente a todas as Normas, o texto é claro, AO MENOS UMA das Normas referenciadas. Quanto a uma possível
certificação FAA, que a recorrente Delta alega que a Quartzo não apresentou, importante observar que o Edital
registra que PODERÁ ser apresentado. Importante citar também, mesmo que de forma repetitiva, que NÃO EXISTE
no mundo, uma Norma que regulamente a certificação de capacetes de voo para aeronaves de asas rotativas, ou
seja, o FAA não certifica capacetes de voo, assim como procedimento semelhante podemos observar no Brasil, tanto
por parte da ANAC como pelo CTA. Se assim o fosse, as empresas anteriormente chamadas no certame teriam
apresentado algum desses documentos que agora alegam estar faltando, o que efetivamente não correu por parte
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das duas empresas, Delta e DTE, agora na qualidade de recorrentes. Outros pontos também importantes e que
devem ser comentados, dizem respeito ao laudo apresentados pela QUARTZO, que está de pleno acordo às regras
editalícias, já que os testes foram cumpridos com embasamento à norma ANSI Z90 .1b e EN966:2012. Interessante
registrar neste tópico, que os padrões da Norma ANSI Z90 são os mesmos da MIL-DTL-87174A. Isso é facilmente
comprovável.
Ao longo de sua petição, a DELTA se perde em um emaranhado de alegações mentirosas e descabidas. Começa seu
recurso apresentando situações inadequadas, proclamando uma “auto defesa”, isso tudo feito em momento
inoportuno e não previsto na Lei 8.666/93. Na fase atual do processo, não é previsto uma empresa inabilitada em
fase conclusa, apresentar novamente argumentos com o objetivo de amparar pretenso pedido de reconsideração a
respeito de sua justa e adequada inabilitação. Essa etapa já faz parte do passado no processo em andamento. A
Delta aparentemente usa o pedido de recurso como subterfúgio para apresentar novo pedido de reconsideração
quanto a sua inabilitação. Essa atitude inclusive pode caracterizar uma “Litigância de Má Fé”.

IV – DAS EXIGÊNCIAS NO EDITAL.
2.1- Qualificação Técnica - O Edital, em sua página 6, subitem 7.2.1, determina que a licitante, para comprovar sua
capacidade técnica, atendam aos seguintes requisitos: 
III – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade compatível em características com o objeto desta
licitação, por intermédio da apresentação de atestado(s) de capacidade Técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, considerando-se compatível, a comprovação de fornecimento anterior de objeto com as
seguintes características: Equipamento de Proteção Individual.

V – DOS FATOS.
Preliminarmente à apresentação dos fatos que derrubam as alegações da recorrente DELTA, apresentaremos alguns
artigos e citações indiscutíveis a respeito dos processos licitatório, legislações e etc., corroborando nossa justificativa
e amparando ao final, a improcedência do recurso apresentado pela recorrente.
Para Gasparini, Diógenes (2011, p.538), em seu capítulo sobre licitação – aspectos gerais – duas são as finalidades
da licitação: Primeiro, visa selecionar a proposta mais vantajosa, que traga os maiores benefícios financeiros aos
órgãos licitantes. E em segundo lugar oferecer igual tratamento aos que desejam participar do processo, conforme
expresso no art.3º da L8666/93, oferecendo assim, ao nosso ver, a isonomia necessária e a maior amplitude do
número de participantes no certame (Gasparini, Diógenes. Direito Administrativo, 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011)
Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta
mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento
objetivo e dos que lhes são correlatos.

Segundo o ilustre jurista Bandeira de Mello (2000, p.528): “Licitação é um certame que as entidades
governamentais devem promover e no qual abrem disputa entre os interessados em com elas travar determinadas
relações de conteúdo patrimonial, para escolher a proposta mais vantajosa para as conveniências públicas”. (Mello,
Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 28ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011)
Para o insigne jurista José Afonso da Silva: “Licitação é um procedimento administrativo destinado a provocar
propostas e a escolher proponentes de execução de obras, serviços, compras ou de alienações do Poder Público”. E
continua lecionando: “O princípio da licitação pública significa que essas contratações ficam sujeitas, como regra, ao
procedimento de seleção de propostas mais vantajosas para a Administração Pública. Constitui um princípio
instrumental de realização dos princípios da moralidade administrativa e do tratamento isonômico dos eventuais
contratantes com o Poder Público”. (Da Silva, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo, 30ª ed. São
Paulo: 
A modalidade de licitação Pregão foi instituída pela Medida Provisória nº 2.026, de 4 de maio de 2000. Este ato
normativo foi alterado pela MP nº 2.182/2001. Posteriormente a questão foi superada, culminando na Lei 10.520,
que não revogou a Lei 8.666/93, mas que trouxe ao nosso ordenamento jurídico, uma nova figura, acrescentando
oficialmente o Pregão como uma nova modalidade de licitação.
Em linhas gerais, aprendemos e podemos conceituar o pregão como uma modalidade de licitação, aplicável tão
somente aos certames do tipo menor preço, que tem por objetivo a aquisição de bens e serviços comuns, cujo
oferecimento de propostas dá-se, inicialmente, por meio de ofertas sigilosas, que facultarão, aos proponentes que
fizeram as melhores propostas, o oferecimento de lances públicos, verbais ou por meio eletrônico, até que se atinja
a proposta economicamente mais vantajosa para a administração pública. A legislação, através do art.4º, inc.X, da
Lei nº.10.520/2002, traz como regra da fase externa do pregão, que este é uma licitação do tipo menor preço.
A licitação do tipo menor preço diferencia-se pela licitação de técnica, não pela ausência total de requisitos de
qualidade. A característica que diferencia a licitação de menor preço reside no fato de que a seleção da proposta
vencedora toma em consideração exclusivamente o preço das propostas, mas que atendam aos requisitos de
qualidade mínima. A modalidade Pregão tende a ampliar o universo de licitantes, permitindo a participação de todo e
qualquer sujeito que apresente condições mínimas e que oferte um produto qualquer. (Marçal - 2013, pág.11).
O Pregão não é reservado apenas para objetos de pequeno valor. A Administração não está autorizada a adquirir
objeto pagando mais quando pode fazê-lo com objeto com preço inferior, mesmo quando o mais caro seja de
qualidade superior. O essencial é que o de preço inferior satisfaça a sua necessidade administrativa. 
“Mesmo em se tratando de bem ou serviço comum, pode a administração definir características que restringem a
competição, desde que tenha por objetivo assegurar a qualidade ou melhor desempenho e que essas restrições
sejam facilmente compreendidas no mercado, e que nos termos do art.3º, inc. III, da Lei 10.520/2002, sejam
justificadas nos autos do processo”. (JACOBY Fernandes, Jorge Ulisses. Sistema de Registro de Preços e Pregão
Presencial e Eletrônico, 4ª.Ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2011.)

VI - DA IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES
A recorrente alega, de forma descabida, que a QUARTZO não atende aos requisitos descritos no Edital. Como
representante oficial da PARACLETE, a QUARTZO já forneceu equipamentos à Polícia Militar e, como apresentado na
fase da habilitação, o Objeto ofertado já foi fornecido pela fabricante, em grande quantidade, em outros processos
de compra em seu país de origem.
É fato e claro declarar que, com os documentos apresentados pela Quartzo, conforme já registrado no início deste
documento, atende às exigências do Edital, fato este que levou a Comissão de Avaliação a declarar a empresa como
vencedora. Ao contrário do que alega as recorrentes, os documentos apresentados atendem sim ao exigido no
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edital.
A Delta alega que a calibração do acelerômetro do laboratório onde foram realizados os testes estaria fora de sua
validade. A Delta informa, conforme consta no laudo, que a última calibração foi feita em 15 de fevereiro de 2017,
com validade de um ano (fica claro que a data da próxima calibração seria 15 de fevereiro de 2018. A Delta então
verifica o edital e conforma que a data do ensaio foi em 10 de janeiro de 2017, ou seja, um mês antes de vencer a
calibração. Procedimento normal, dentro da legalidade. Registra ainda 35 dias antes da calibração. Não se verifica aí,
nenhum problema. Errado seria fazer os ensaios DEPOIS do dia 15 de fevereiro, e desde que o instrumento não
tivesse passado por um novo processo de calibração antes do teste. O procedimento está correto e a citação por
parte da Delta pode ser vista como ignorância do que vem a ser um controle de qualidade no controle da calibração,
ou má fé por parte da recorrente com o intuito de induzir à Comissão ao erro.
A partir deste ponto, a Delta continua manipulando as informações, fazendo referência hora ao não atendimento de
uma Norma e a seguir de outra, quando resta claro que a Contratante flexibilizou o atendimento sem determinar
uma Norma específica ou exigir que todas fossem atendidas. Com a documentação apresentada, fica claro que o
produto ofertado atende aos requisitos de resistência à chama. 
Quanto as demais alegações apresentadas pela DTE, deixamos claro neste documento que todas as informações
prestadas pela Quartzo atendem aos requisitos do Edital. Conforme já registrado, a critério da Comissão de
Licitações, julgando necessário, pode fazer uso da ferramenta de diligenciamento a fim de confirmar as informações
registradas, principalmente aquelas onde o Edital não apresenta como obrigatória a apresentação de laudo, como
aqueles relacionados ao sistema de comunicação, O fato de o edital não exigir a apresentação de laudos para esses
quesitos, mas registrar que os parâmetros devem ser cumpridos, O atendimento é feito mediante a declaração da
licitante, e sua verificação, se julgado necessário, pode ser feita pela contratante diretamente com o fabricante ou
por pesquisa no website da mesma pela internet. Este procedimento é amparado pela Legislação. A Administração
possui ainda ferramentas para rejeitar os equipamentos fornecidos, se eles não atenderem aos requisitos do Termo
de Referência, assim como também punir licitante que eventualmente faça declaração indevida na fase documental
do processo.
A alegação de que visita ao site do fabricante seria somente para desqualificar, e não para comprovar atendimento
ao edital não possui amparo legal e não está previsto na Legislação que regula um processo licitatório. O que a Lei
determina, é a ‘Vinculação ao Edital”. Assim, podemos afirmar que a QUARTZO atendeu a todos os requisitos. Os
laudos que não foram apresentados, não foram exigidos no edital. Fica assim, a critério do CBMDF, comprovar os
registros feitos, pela internet ou contato direto com alguma fonte confiável, seja o fabricante do acessório ou Órgão
da Administração que possua essa a informação em questão.

VII – DO QUE REQUEREMOS.
Considerando tudo que apresentamos acima, comprovando que não procedem as alegações apresentadas pela
recorrente DELTA, e considerando ainda que a QUARTZO – ENGENHARIA DE DEFESSA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Ltda. cumpre com todos os ritos processuais e documentais previstos no Edital do Pregão em questão, requeremos à
Comissão de Licitações que desconsiderem às alegações da recorrente DELTA, mantendo sua decisão de acolher a
melhor proposta para fornecimento do item do Pregão em questão, em conformidade com o Artigo 30 da LEI
8.666/93 e demais princípios da mesma, adjudicando o item à Empresa que apresentou a melhor proposta e
cumpriu com todos os requisitos técnicos e documentais previstos no Edital.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

São Pedro da Aldeia - RJ, em 06 de dezembro de 2019.

CARLOS ALBERTO MARTINS CANO
CPF: 431.082.027 - 15
Diretor Presidente

 Voltar
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Contratações e Aquisições

Comissão Permanente de Licitação/Pregoeiros e Equipe de Apoio

Memorando SEI-GDF Nº 410/2019 - CBMDF/DICOA/COPLI/PREAP Brasília-DF, 06 de dezembro de 2019

Assunto: Parecer técnico.

 

Ao Senhor Ten-Cel. QOBM/Comb. Comandante do GAVOP,

 

Solicito a Vossa Senhoria que seja realizada análise e emi do parecer técnico quanto
ao recurso apresentado pela empresa DTE do Brasil e seus Anexos,
protocolos 32332655, 32487409 e 32487504; ao recurso apresentado pela empresa DELTA,
protocolo 32332753 e as contrarrazões apresentadas pela empresa QUARTZO, protocolo 32488876,
para o Pregão Eletrônico nº 72/2019 - DICOA/DEALF/CBMDF .

Solicito que a resposta seja encaminhada a esta COPLI/PREAP/DICOA até o dia
13/12/2019 para julgamento no prazo legal.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por FRANKNEI DE OLIVEIRA RODRIGUES, Ten-Cel. RRm ,
matr. 1399993, Pregoeiro(a), em 06/12/2019, às 14:53, 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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 32489066 código CRC= C4BC966E.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SAM Bloco D Módulo E - Pa lácio Imperador Dom Pedro I I  - QCG/CBMDF - CEP 70640-020 - DF

39013481

00053-00079697/2019-07 Doc. SEI/GDF 32489066
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Beneficial comments (recommendations, additions, deletions) and any pertinent data that may
be of use in improving this document should be addressed to:  Technology & Industrial 
Services Division, SA-ALC/TILDD, 485 Quentin Roosevelt Rd, Kelly AFB, Texas 78241-
6425, by using the Standardization Document Improvement Proposal (DD Form 1426)
appearing at the end of this document or by letter.

AMSC  N/A FSC 8475

INCH–POUND
MIL–DTL–87174A(USAF)
30 October 1998
SUPERSEDING
MIL–H–87174(USAF)
25 October 1983

DETAIL SPECIFICATION

HELMET, FLYER’S HGU–55/P

This specification is approved for use by the Department of the Air Force and is available
for use by all Departments and Agencies of the Department of Defense.

1. SCOPE

1.1 Scope.  This specification covers the requirements for the HGU–55/P flyer’s helmet.

1.2 Classification.  The helmets are provided in the following sizes as specified (see 6.2).

Medium Large Extra Large
M L XL

2. APPLICABLE DOCUMENTS

2.1 General.  The documents listed in this section are specified in sections 3 and 4 of this
specification.  This section does not include documents cited in other sections of this specification
or recommended for additional information or as examples.  While every effort has been made to
ensure the completeness of this list, document users are cautioned that they must meet all
specified requirements documents cited in sections 3 and 4 of this specification, weather or not
they are listed.

2.2 Government documents.

2.2.1 Specifications, standards, and handbooks.  The following specifications, standards, and
handbooks form a part of this document to the extent specified herein.  Unless otherwise
specified, the issues of these documents are those listed in the issue of the Department of Defense
Index of Specifications and Standards (DoDISS) and supplement thereto, cited in the solicitation
(see 6.2).

Downloaded from http://www.everyspec.com

Consulta MIL DTL 87174 (32559149)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 1273



MIL-DTL-87174A(USAF)

2

SPECIFICATIONS

FEDERAL

A–A–52094 - Thread, Cotton
KK–L–254 - Leather, Sheepskin, Chrome Tanned

DEPARTMENT OF DEFENSE

MIL-A-5540 - Adhesive, Polychloroprene
MIL–C–83409 - Coating, Visor, Polycarbonate, Flying Helmet
MIL-PRF-85285 - Coating:  Polyrethane, Hight-Solids
MIL–P–9400 - Plastic Laminate and Sandwich Construction Parts,

Aircraft Structural, Process,  Specification for
MIL–P–25421 - Plastic Materials, Glass Fiber Base–Epoxy Resin, 

Low Pressure Laminated
MIL–M–87163 - Mask, Oxygen, MBU–12/P
MIL–V–43511 - Visor, Flying Helmet, Polycarbonate

STANDARDS

FEDERAL

FED–STD–595 - Colors Used in Government Procurement

(Unless otherwise indicated, copies of the above specifications, standards, and
handbooks are available from the Defense Automated Printing Service, 700 Robbins Avenue,
Building 4D, Philadelphia, PA 19111-5094.)

2.2.2  Other Government documents, drawings, and publications.  The following other
Government documents, drawings, and publications form a part of this document to the extent
specified herein.  Unless otherwise specified, the issues are those cited in the solicitation.
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DRAWINGS

AIR FORCE

60B4278 - Retainer, Jack
64A2217-4 Earcup set
68H274 - Helmet Shell, Flying, HGU–22/P Assembly of
70360 - Absorbent Liner Assembly
7136036 - Headset-Electrical, H-154A/A1C, Assembly
79B4402 - Bag, Lens
79B4695 - Pile Fastener Ear Section
80C4782 - Chin Strap, Subassembly
80C4784 - Nape Strap, Subassembly, Universal
81B5370 - Lens, Stop Subassembly
81D5189 - Visor Assembly, Lightweight (MBU–12/P Trim)
81D5330 - Helmet Assembly, HGU–55/P
81D5332 - Helmet Shell, Medium
81D5333 - Helmet Shell, Large
81D5334 - Helmet Shell, X–Large
81D5335 - Patterns, Edgeroll
82A5614–10 - Bayonet Receiver Kit
82C5701 - Cover Lens Assembly
84D6838 - Layer Assy, HGU Series

U. S. ARMY NATICK RESEARCH, DEVELOPMENT, AND ENGINEERING 
CENTER

4–1–54 - Buckles, Tongueless and Web Strap; Buckles – 1
Bar,Type I – 2 Bar, Type 2

2.3 Non–Government publications.  The following document(s) form a part of this document
to the extent specified herein.  Unless otherwise specified, the issues of the documents which are
DoD adopted are those listed in the issue of the DoDISS cited in the solicitation.  Unless
otherwise specified, the issues of the documents not listed in the DoDISS are the issues of the
documents cited in the solicitation (see 6.2).

AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE, INC. (ANSI)

ANSI Z90.1 Headgear Protective for Motor Vehicular Users Specifications for. 

(Application for copies should be addressed to the American National Standards Institute, 11 West
42nd St. New York, NY 10036.)
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2.4 Order of precedence.  In the event of a conflict between the text of this document and the
references cited herein, the text of this document takes precedence.  Nothing in this document,
however, supersedes applicable laws and regulations unless a specific exemption has been
obtained.

3. REQUIREMENTS.

3.1 Qualification.  The HGU-55/P helmets furnished under this specification shall be products
that are authorized by the qualifying activity for listing on the applicable qualified products list
before contract award (see 4.3 and 6.4).

3.2 Materials.  The materials used in the fabrication and assembly of the helmet components
shall comply with the requirements of specifications referenced on the applicable drawings and as
specified herein.

3.2.1 Recycled, recovered, or environmentally preferable materials.  Recycled, recovered, or
environmentally preferable materials should be used to the maximum extent possible, provided
that the materials meet or exceed the operational and maintenance requirements and promote
economically advantageous life cycle cost.

3.2.2 Shell.  The shell shall be a fiberglass cloth and epoxy resin laminate in accordance with
MIL–P–25421, Type I, Class 1, laminate cloth base number 181 or 181–150.  The shell shall be
comprised of 5 plies of reinforcing material that overlap at the centerline.  The shell shall be a semi–
void–free laminate and shall contain no defects which exceed those defined under 3.6 of MIL–P–
9400.  The molded shell shall conform in shape, contour and thickness to 81D5332 for the size
medium; 81D5333 for the size large; and 81D5334 for the size extra–large.  The thickness of the
shell shall be within a range of 0.035 to 0.050 inch, except that a maximum thickness of 0.095 inch
shall be permitted in the area of the laminate where reinforcing material is overlapped.

3.2.3 Fastener pile fabric.  The fastener pile fabric used for earcup retention shall be in accordance
with Drawing 79B4695.

3.2.4 Edgeroll.  The leather used in the edgeroll shall be sheepskin in accordance with KK-L-254,
Type A, Class 1, Subclass A.  The foam core used in the edgeroll shall be polyurethane foam (see
6.8).  The density shall be 3.5 to 5.0 pounds per cubic foot.  The adhesive used in the installation of
the edgeroll shall be consistent with Class 2, 3, or 5, Neutral Form A or B of MIL-A–5540 (see
6.8).  The thread used in the installation of the edgeroll shall be unbleached or white color, and the
size and type consistent with A–A–52094.

3.2.5 Energy Absorbing Liner.  The energy absorbing liner shall be fabricated from expandable
polystyrene plastic foam having a density of 2 - 2.5 pounds per cubic foot (see 6.8).  The inner
surface (concave side) of the liner shall be coated with white shellac or water thinned white latex
coating which will not collapse, soften, or visibly affect the foam structure and which will form a
base for adhesion of the fastener tapes to the liner.
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3.3 Design and construction.  The helmet and its components shall be constructed in accordance
with Drawing 81D5330, the subsidiary drawings listed below and their detail drawings, and the
requirements specified herein.

DRAWINGS COMPONENTS

79B4695 Pile Fastener Ear Section
80C4782 Chin Strap, Subassembly
80C4784 Nape Strap, Subassembly, Universal
81B5370 Lens Stop Device
81D5332 Helmet Shell, Medium
81D5333 Helmet Shell, Large
81D5334 Helmet Shell, X–Large
81D5335 Patterns. Edgeroll

3.3.1 Visor hardware.  The flanged nuts with washers shall be installed in the visor mounting
holes as shown on Drawing 68H274.

3.4 Performance.

3.4.1 Shell finish adhesion.  The shell finish coating shall adhere to the shell during normal use.

3.4.2 Heat exposure.  The helmet assembly shall not change in weight by more than 1 percent, nor
shall there be a change in distance between the shell center reference dimples greater than 0.25 inch.
 No other changes affecting appearance or serviceability and no visible distortion of the components
shall take place as a result of the heat exposure of up to 160 ± 27 oF.

3.4.3 Penetration resistance.  The helmet shell shall withstand an impact of a pointed, 16−ounce
steel bob freely dropped from a height of 10 feet.  The bob shall have a point having a maximum
radius of 0.015 inches.  Penetration shall be less than 0.25 inches when measured from outside the
helmet shell.

3.4.4 Impact protection.  When an impact of 35 foot-pounds  energy is applied to the helmet
assembly, acceleration experienced by the headform shall not exceed 150g for more than 6
milliseconds, 200g for 3 milliseconds, or 400g.

3.4.5 Windblast protection.  The complete helmet assembly shall not loosen  or tear away from
the headform or break during windblast of 450 ± 20 kt.

3.4.6 Fastener tape bond.  All fastener tapes shall remain bonded to the liner over at least 75%
of their total area when tested as specified in 3.2.5

3.5 Components used with the HGU–55/P helmet.  When procured as part of the HGU–55/P
helmet acquisition (see 6.2), the listed components shall meet the requirements specified herein and
shall compose a complete assembly.
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3.5.1 Buckles and thread.  Buckles shall be a 2–bar design, 0.75 inches wide, and constructed of
brass.  See Drawing 4–1–54.  The buckles shall have a black chemical finish applied in accordance
with established commercial practices (see 6.8).  The thread shall be nylon, size 1, black, general
purpose, twisted multiple cord (ply) construction, bonded or unbonded with a soft finish.  Each of
the individual yarns shall be twisted initially with not less than 6.0 turns per inch (tpi), and in the
opposite direction to the final twist.  The final plied twist shall be not less than 6.0 tpi.  The thread
size parameters shall be in accordance with table I.

TABLE I.  Thread Sizes.

Thread
Size Ply

Final
Twist
(t.p.i.)

Nominal
Tex

Number
(g/km)

Length per
pound (yards)

Breaking
force

minimum
pounds

Elongation
percent

maximum

1 3 6.0 68 – 76 5,801 - 8,700 9 26
2 2 or 3 7.0 46 8,701 - 13,000 6 26

3.5.2 Visors.

3.5.2.1  Visor lens coating.  The visor lens shall be polycarbonate with optical characteristics in
accordance with MIL–V–43511.  The visor lens shall be coated on the front and rear surfaces with
an abrasion resistant coating in accordance with MIL–C–83409.

3.5.2.2  Visor assembly, lightweight (Clear - MBU–12/P Trim).  The lightweight visor assembly
(Clear - MBU 12/P Trim) shall be in accordance with Drawing 81D5189–3.

3.5.2.3  Visor assembly, lightweight (Neutral Gray - MBU–12/P Trim).  The lightweight visor
assembly (Neutral Gray – MBU–12/P Trim) shall be in accordance with Drawing 81D5189–4.

3.5.3 Headset assembly.  The H–154A/A1C headset assembly shall be in accordance with Air
Force Drawing 7136036 except that the color of the earcup, earseal, and earcup inserts shall be
black.

3.5.4 Absorbent liner.  The absorbent liner shall be in accordance with Drawing 70360.  The
fabric used in the construction of the absorbent liner shall be preshrunk prior to cutting and
stitching, shall be knitted simplex, Type I, and shall be gray.  The thread used in the construction of
the absorbent liner shall be size 2, nylon, general purpose twisted multiple cord (ply) construction, 
unbonded with a soft finish.  Each of the individual yarns shall be twisted initially with not less than
7.0 t.p.i., and in the opposite direction to the final twist.  The final plied twist shall be not less than
7.0 t.p.i.  The thread size parameters shall be in accordance with table I.

3.5.5 Retainer jack.  The retainer jack shall be in accordance with Drawing 60B4278.

3.5.6 Pad set, fittings, earcup.  The pad set, fittings, and earcup shall be in accordance with
Drawing 64A2217–4.
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3.5.7 Bayonet receiver kit.  The bayonet receiver kit shall be in accordance with Drawing
82A5614–10.

3.5.8 Lens bag.  The lens bag shall be in accordance with Drawing 79B4402.

3.5.9 Visor lens cover.  The visor lens cover shall be in accordance with drawing 82C5701.

3.6 Finish and color.  The molded shell shall be trimmed to the specified edge contour and all
holes cleanly punched or drilled at the required locations.  All flash shall be removed.  The exterior
surface shall be cleaned and smooth.  The edge shall be sanded to remove sharp surfaces.  The
exterior surface shall be primed and then coated with a polyurethane paint in accordance with MIL–
PRF-85285 that will meet the adhesion requirements when tested in accordance with 4.5.5.  After
drying, the paint finish shall be smooth.

3.6.1 Molded shell.  The color of the molded shell shall be gray conforming to 36231 of
FED-STD–595.

3.6.2 Leather.  The leather used in the edgeroll shall be lusterless gray conforming to 26132 of
FED–STD–595.

3.7 Identification of product.  Each helmet assembly and components shall be identified in
accordance with the contract (see 6.2).

3.8 Weight.  The weight of the complete helmet assembly, consisting of the painted shell, thick
leather edgeroll,  buffer leather, lens stop devices, fastener pile fabric and snap fasteners (for visor
lens attachment), shall not exceed 1.05 lbs. (475 grams) for size medium, 1.18 lbs. (535 grams) for
size large and 1.27 lbs. (575 grams) for size extra large.

3.9 Workmanship.  All components, parts, and equipment shall be constructed and assembled in
accordance with commonly accepted industrial workmanship standards.

4. VERIFICATION

4.1 Classification of inspection.  The testing requirements specified herein are classified as
follows:

a. Qualification inspection (see 4.3)
b. Quality conformance inspection (see 4.4)

4.2 Inspection conditions.

4.2.1 Atmospheric conditions.  Unless otherwise specified in the individual test, all tests shall be
performed at ambient pressure, at a temperature of 77 ºF ± 14.5 ºF, and at a relative humidity of
70% or less.
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4.2.2 Items required for windblast test.  The following items are required in conducting the
windblast test:

a. Mask, Oxygen MBU–12/P (MIL–M–87163)
b. Bayonet Receiver Kit (Drawing 82A5614-10)
c. Visor Assembly, Lightweight, MBU–12/P (Drawing 81D5189)
d. Thermal Plastic Liner (TPL), P/N 84D6838
e. Headform (see 6.7)

4.3 Qualification inspection.

4.3.1 Qualification test samples.  The qualification test samples shall be representative of the
production equipment and shall be identified with the manufacturer's part number and such other
information as required by applicable drawings.

4.3.1.1  HGU–55/P helmet assemblies.  Unless otherwise modified by the contract or by the
procuring activity (see 6.2), qualification test samples shall be as follows:

a. Sample A:
(1) One chin strap assembly with installation hardware (Drawing 80C4782).
(2) One nape strap assembly with installation hardware (Drawing 80C4784).
(3) One molded shell of each size, trimmed and drilled, painted, and without 

edgeroll (Drawings 81D5332, 81D5333, and 81D5334).

b. Sample B:  Two helmet assemblies of each size specified on the contract or purchase
order that are completely finished and assembled in accordance with this
specification and Drawing 81D5330.

c. Sample C:  Two helmet assemblies of each size specified on the contract or purchase
order that are completely finished and assembled in accordance with this
specification and Drawing 81D5330.

d. Sample D:  Four HGU–55/P helmet assemblies that are completely assembled in
accordance with this specification and Drawing 81D5330.  The size of these helmets
may be medium or large depending upon the size of the windblast test headform
required in the conduct of the test.

e. Sample E:  Two HGU–55/P helmet assemblies that are completely assembled in
accordance with this specification and Drawing 81D5330.

f. Sample F:  Two HGU–55/P helmet assemblies that are completely assembled in
accordance with this specification and Drawing 81D5330.

g. Sample G:  Two HGU–55/P helmet assemblies of each size, consisting of
components listed in 3.8.
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h. Sample H:  When procured as part of the HGU–55/P helmet acquisition (see 6.2),
one each of the following components.

(1) Visor Assembly, Lightweight (Neutral Gray - MBU–12/P Trim)
(2) Headset, Electrical H–154/A1C Assembly
(3) Absorbent Liner Assembly, Medium or Large
(4) Retainer Jack
(5) Pad Set, Fittings, Earcup
(6) Bayonet Receiver Kit
(7) Cover Lens Assembly
(8) Lens bag

4.3.2 Qualification testing.  The qualification test samples shall be subjected to the tests listed in
table II.

TABLE II.  Qualification tests.

Test
Sample

Characteristic Requirement
Paragraph

Test

A Materials 3.2 4.5.1

A Design and construction 3.3 4.5.1, 4.5.2, 4.5.4

B Shell finish adhesion 3.4.1 4.5.5

B Liner adhesion compatibility 3.4.8 4.5.13

C Heat exposure 3.4.2 4.5.6

D Windblast protection 3.4.5 4.5.9

E Impact protection 3.4.4 4.5.8

F Penetration resistance 3.4.3 4.5.7

G Weight 3.8 4.5.12

H Dimensional examination 3.3, 3.5 4.5.1, 4.5.2

I Visor lens optical characteristics 3.5.2.1 4.5.10

J Coating abrasion resistance 3.5.2.1 4.5.11

4.4 Quality conformance inspection.  Quality conformance inspections shall consist of the
individual tests specified herein.  Lot sizes shall be specified by the procuring activity (see 6.2).

4.4.1 Individual tests.  Each helmet assembly and associated components, if applicable, shall be
subjected to the following tests:
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a. In–process examination (see 4.5.3).
b. Visual examination of molded, unpainted shell (see 4.5.3.1).
c. Visual examination of painted shell prior to installation of edgeroll (see 4.5.3.2).
d. End-item visual examination (see 4.5.4).

4.4.2 Sampling plans.  Unless otherwise specified, sampling plans shall conform to an accepted
commercial sampling standard (see 6.2 and 6.8).

4.4.2.1  Sampling plan A.  The items specified in table III shall be subjected to the dimensional
examination of 4.5.2.

TABLE III.  Sample unit for dimensional examinations.

Component Sample Unit

Molded shell, unpainted 1
Chin strap assembly 1
Nape strap assembly 1
Pad set, fitting, earcup 1
Absorbent liner, each size 1
Visor lenses - MBU-12/P (Neutral Gray) 1
Bayonet receiver kit 1
Lens cover 1
Lens bag 1

4.4.2.2  Sampling plan B.  The items listed in 4.5.3.3 shall be subjected to visual examination.

4.4.2.3  Sampling plan C.  Helmet assemblies from each lot shall be subject to the following tests.

a. Shell finish adhesion (see 4.5.5)
b. Heat exposure (see 4.5.6)
c. Penetration resistance (see 4.5.7)
d. Impact protection (see 4.5.8).

4.4.2.4  Sampling plan D.  Helmet assemblies of each size, assembled in accordance with 3.9 shall
be taken from each lot and subjected to examination for the weight as specified in 3.8.

4.4.3 Common hardware.  The common hardware such as screws, nuts, washers, eyelets, and
grommets used in the fabrication and assembly of the helmet shell components shall be inspected
in accordance with their applicable drawings and specifications.
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4.5 Tests.

4.5.1 Materials and hardware examination.  The materials and hardware used in the fabrication
and assembly of the HGU–55/P helmet, and if applicable, the used–with components (see 3.5),
shall be examined to determine compliance with the requirements of applicable specifications,
standards, and drawings.

4.5.2 Dimensional examination of molded shell.  The dimensional examination of the unpainted
molded shell shall be in accordance with applicable drawings and the following shall be checked:

a. All hole sizes and location dimensions.

b. Shell thickness at four random locations along the edge contour and at six widely
scattered locations along each half of the shell (right and left).  The average
thickness of the 10 locations shall be within the limits specified in 3.2.2.

c. Overall shell width at the center references dimples and the overall shell height at
butt-line 0.00 on Drawing 81D5332 for size medium, Drawing 81D5333 for size
large, and Drawing 81D5334 for size extra–large.  Each dimension shall be within
0.25 inches of the specified total.

d. The overall shell width at the front edge contour at the following specified water lines.  Each
dimension shall be within 0.25 inches of the specified total.

Size medium: water line 1.50 and 3.50
Size large: water line 1.00 and 3.00
Size extra large: water line 1.00 and 3.00

4.5.3 In-process examination.  Visual inspections shall be made during the manufacturing process
for defects as specified in table IV.
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TABLE IV.  In–process visual examination - noted problems.

Molded shell, unpainted

,blisters or delamination

Helmet shell
Shell visibly warped or distorted

Color not uniform over total surface
Gloss of finish different than standard color chip

Orange peel, runs, or sags in paint
Scratches, scuffed, or abraded areas

Fitting holes, incorrect location or size

Visor, assembly lightweight
Edge bead not securely adhered to visor

Pile fastener not securely adhered to visor
Tears, cracks, or holes in beading

Buckle missing
Snap fastener component missing

Snap fastener incorrectly set
Loose stitching, skipped stitches or not back stitched

Webbing routed through buckles correctly
Ends of webbing not seared

Attaching rivets correctly installed
Material not as specified

Identification label missing or illegible

Lens covers, visor
Materials not as specified

Loose stitching, skipped stitches or not back stitched
Color not as specified

Absorbent liner assembly
Material not as specified

Loose stitching, skipped stitches or not back stitched
Incorrect size marked

Any hole, tear or soiled areas

Pads, fitting earcup
Hook or pile fasteners not secured properly
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TABLE IV.  In–process visual examination - noted problems - Continued.

Chin strap or nape strap
Material not as specified

Any grommet incorrectly installed
Snap fastener insecurely set

Loose stitching, skipped stitches, or not back–stitched
Ends of webbing not seared

Lacing cord not seared properly
Lacing cord improperly laced

Buckle tab missing

Energy Absorbing Liner
Liner not properly aligned in shell

Any gaps between liner and shell exceeding 0.125 inch
Inner surface of liner not coated

Any fastener tape missing
Centerline beads not discernible
Size code letter not discernible

Liner not uniformly bonded to shell
Soiled or stained areas

Edgeroll (gray leather)
Color not as specified
Any crack, hole or tear

Not properly secured to shell
Excessive glue on edgeroll

Lens stop
Color not as specified
Any crack, hole or tear

Bayonet receiver kit
Spacer not black as specified

Any sharp edge or burr
Component missing

4.5.3.1  Visual examination of molded shell, unpainted.  Prior to preparation for finishing the
molded unpainted helmet shell shall be examined as specified in table IV.

4.5.3.2  Visual examination of painted shell prior to installation of edgeroll.  The helmet shell shall
be examined for defects as specified in table IV prior to installation of the edgeroll.
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4.5.3.3  Visual examination of components prior to assembly of helmet.  The components identified
below shall be examined for defects prior to installation on the helmet (see 6.10).

a. Molded shell, unpainted
b. Helmet shell
c. Visor, assembly, lightweight
d. Lens covers, visor
e. Absorbent liner assembly
f. Pads, fitting, earcup
g. Chin strap or nape strap 
h. Energy absorbing liner
i. Edgeroll (gray leather)
j. Lens stop
k. Bayonet receiver kit

4.5.4 End-item visual examination.  The complete helmet assembly, consisting of the items below,
shall be examined for defects, specified in table V, and cleanliness prior to packing and shipping. 
The end-item shall also be visually inspected for compliance with commonly accepted
manufacturing and workmanship standards (see 6.11).

a. Helmet Shell
b. Edgeroll
c. Earcup section fastener, pile fabric
d. Visor assembly, lightweight
e. Chin strap or nape strap
f. Lens stop

TABLE V.  Classification of defects, end-item visual examination.

Helmet shell
Any visor snap fastener missing

Scratched, scuffed, or abraded areas
Hardware not black as specified

Identification label missing, illegible, or not of permanent type.

Edgeroll (gray leather)
Color not as specified

Any crack, hole, or tear
Not properly secured to shell
Excessive glue on edgeroll

Earcup section fastener Pile fabric
Not properly secured to inside of helmet

Color not as specified
Improperly located in earcup section
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TABLE V.  Classification of defects, end-item visual examination. - Continued

Visor assembly, lightweight
Edge beading not securely adhered to visor
Pile fastener not securely adhered to visor

Tears, cracks, or holes in beading
Buckle missing

Snap fastener component missing
Snap fastener incorrectly set

Loose stitching, skipped stitches or not back–stitched
Ends of webbing not seared

Material not as specified
Clean, free of fingerprints, dirt

Chin strap or nape strap
Assembled to helmet incorrectly

Lens stop
Not properly secured to helmet

4.5.5 Shell finish adhesion test.  With a scribe held at approximately a 30º angle, cut three parallel
lines approximately 0.063 inches apart on the painted surface of the shell.  These lines shall be
crossed at right angles with three parallel cuts approximately 0.063 inches apart forming four
squares.  Sufficient pressure shall be applied on the scribe to cut completely through the painted
surface.  Separation or lifting of any of the shell finish squares from the shell shall constitute failure
to pass this test.

4.5.6 Heat exposure test.  The helmet assembly shall be stabilized for 1 hour at standard test
conditions.  The helmet assembly shall then be weighed, and the distance between the shell center
reference dimples on the shell shall be measured.  The helmet shall be placed on its crown in an air–
circulating oven at a temperature of 160 ± 27oF for a 4–hour period.  The helmet assembly shall
then be removed from the oven and stabilized for 1 hour at standard test conditions.  Any change in
weight shall not exceed 1 percent nor shall the measured distance vary more than 0.25 inch from the
original measurement.  Following the heat exposure test, there shall be no distortion of helmet
components, defects in finish, or separation of adhesive bonds.

4.5.7 Penetration resistance test.  The helmet assembly shall be fit on a rigid headform (see 6.7) to
ensure firm support around the target area when properly positioned for tests.  The helmet assembly
shall be subjected to impacts by a 16-ounce steel bob, having a 60o included angle pointed tip with a
radius not greater than 0.015 inch and minimum Rockwell hardness of C-60.  The bob shall be
dropped (free-fall) from a height of 10 feet onto the outside surface of the helmet shell in a direction
perpendicular to the surface.  The points of impact shall be one in each 60º sector at a radial
distance of 4.5 inches from the apex and at the apex.  After each impact the test bob shall be
reinserted into the depression with approximately a 10-pound force, and the total depth of its
penetration into the helmet shell shall be measured.  Penetration in excess of 0.25 inches at any test
point shall constitute failure to pass this test.
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4.5.8 Impact protection test.  The helmet shell shall be mounted on a rigid headform (see 6.7) and
impact tests shall be performed in accordance with ANSI Z90.1 by the rigid anvil method using the
hemispherical impactor, and the following exceptions: the helmet shall be subjected to single
impacts only at the front, back, crown and each side location.  The helmet–headform off–set
distance shall be measured at each impact site and the weight of the headform drop system obtained
prior to test.  Based an the system drop weight, the height of drop shall be determined to deliver 35
foot–pounds impact energy.  The acceleration recorded shall not exceed 150g for more than 6
milliseconds, 200g for 3 milliseconds, or 400g.

4.5.9 Windblast protection.  The helmet assembly shall be mounted on a rigid headform (see 6.7)
with the appropriate oxygen mask in place and the lightweight visor assembly in the operating
(down) position.  The headform shall then be secured in the test platform and exposed to windblast
velocity of 450 ± 20  knots at the attitudes listed below.  Separate helmet assemblies may be utilized
for each of these attitudes:

a. Head on
b. 45° yaw to the right
c. 45° yaw to the left
d. 30° pitch aft

The helmet assembly shall not loosen or tear away from the form and shall not break.

4.5.10  Visor optical characteristics.  The visor lens shall be inspected and tested in accordance with
MIL–V–43511.

4.5.11  Coating abrasion resistance.  The coating on the visor lens shall be inspected and tested in
accordance with MIL–C–83409.

4.5.12  Weight.  The complete helmet assembly, as defined in 3.8, shall be weighed.  Weight of the
helmet shall be determined in increments of  0.01 oz. minimum.

5. PACKAGING

5.1 Packaging.  For acquisition purposes, the packaging requirements shall be as specified in
the contract or order (see 6.2).  When actual packaging of materiel is to be performed by DoD
personnel, these personnel need to contact the responsible packaging activity to ascertain requisite
packaging requirements.  Packaging requirements are maintained by the Inventory Control Point’s
packaging activity within the Military Department or Defense Agency, or within the Military
Department’s System Command.  Packaging data retrieval is available from the managing Military
Department’s or Defense Agency’s automated packaging files, CD–ROM products, or by
contacting the responsible packaging activity.
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6. NOTES
(This section contains information of a general or explanatory nature which may be helpful, but is
not mandatory.)

6.1 Intended use.  This helmet assembly is intended for use in high performance aircraft.

6.2 Acquisition requirements.  Acquisition documents must specify the following:

a. Title, number, and date of this specification.

b. Size of helmet (see 1.2).

c. Issue of DoDISS to be cited in the solicitation, and if required, the specific issue of 
individual document referenced (see 2.2).

d. Qualification requirements.  The following information items from impact
protection testing should be included.

(1) Test configuration drop weight
(2) Helmet–headform off–set distance
(3) Thickness of custom–fit liner and shell opposite all impact sites
(4) Drop height
(5) Impact velocity
(6) Impact energy
(7) Acceleration–time data as follows:

(a) Peak acceleration
(b) Total time of pulse

e. Selection of applicable levels of preservation, packaging and packing (see 5.1).

f. Procurement requirements for the following items (see 3.5):

(1) Retainer Jack
(2) Pad Set, Fittings, Earcup
(3) Absorbent Liner Assembly, Medium or Large
(4) Headset, Electrical H–154A/A1C Assembly
(5) Bag, Lens
(6) Visor Assembly, Lightweight (Neutral Gray - MBU–12/P Trim)
(7) Bayonet Receiver Kit
(8) Cover Lens Assembly

g. Qualification test samples other than those specified in 4.3.1.1.

h. Sampling plan requirements.
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i. Lot size and , if desired, sample size (see 4.4 and 4.4.2).

j. Procured items such as common hardware (see 4.4.3) will be inspected at receipt 
and the inspection results will be documented in accordance with the contact.

k. Identification or marking of product (see 3.7).

6.3 Inspection levels for helmet shell components and end-item examinations.  The inspection
level for the dimensional examination should be conducted using an acceptable commercial
sampling standard such as ANSI/ASQC Z1.4.  The helmet shell components should be examined
for compliance with dimensions required by the applicable drawing.

6.4 Qualification.  The attention of the contractors is called to the requirements with respect
to products requiring qualification.  Awards will be made only for products which are, at the time
of award of contract, qualified for inclusion in the Qualified Products List QPL-87174 whether or
not such products have actually been listed by that date.  In order that the manufacturers may be
eligible to be awarded contracts or purchase orders for the products covered by this specification,
they are urged to arrange to have the products that they propose to offer to the Federal
Government tested for qualification.  Information pertaining to qualification of products may be
obtained from San Antonio Air Logistics Center/TILDD, 485 Quentin Roosevelt Rd., Kelly AFB,
San Antonio, TX  78241–6425.

6.4.1 Retention of qualification.  To retain qualification, the manufacturer must forward
certification at 2–year intervals to the qualifying activity stating that the company still has the
capabilities and facilities necessary to produce the item and that the product has not changed in any
way.  The qualifying activity will establish the initial reporting date.

6.5 Government furnished property.  The items in table VI will be furnished to the contractor
for accomplishment of the windblast test.

TABLE VI.  Equipment furnished for windblast test.
Quantity Item

4 Mask, Oxygen, MBU–12/P (MIL–PRF–87163)
4 Bayonet Receiver Kit (Drawing 82A5614)
4 Visor Assembly, Lightweight, MBU–12/P

(Drawing 81D5189)
1 Set TPL fitting set (see 6.4)

6.6 Custom fit liner.  The manufacturer will fabricate a TPL suitable for use with the test
headform and particular size of helmet shell subjected to penetration, impact and windblast.  In this
regard, the manufacturer will request the required support items from SA–ALC/TILDD.

6.7 Test headforms.  The manufacturer may be required to obtain an appropriate test headform
from a test agency for use in the fabrication of custom fit liners.
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6.8 Guidance specifications.  The following specifications are suggested as guidance.

a. MIL–F–495 - Finish, Chemical, Black, for Copper Alloys
b. MIL–P–19644 - Plastic Foam, Molded Polystyrene, (Expanded Bead Type)

6.9 Sampling.  ANSI/ASQC Z1.4 is an accepted commercial sampling standard.

6.10 End-item examination and defects noted during prior production.  Table VI provides a list of
the areas that have been used in the past for end-item examination and defects noted during prior
production.

6.11 MIL–H–83147.  Applicable portions of MIL–H–83147, Helmet Shell, Flying, HGU–22/P,
have been incorporated into this detail specification.  MIL–H–83147 has been inactivated.

6.12 Subject term (key word) listing.

Buffet, anti
Fiber glass
Finish, shell
Impact
Liner, absorbing, energy
Molded
Pad, fitting
Protection
Roll, edge
Strap, Chin

6.13 Changes from previous issue.  Marginal notations are not used in this revision to identify
changes with respect to the previous issue due to the extent of the changes.

Custodians: Preparing activity:
Air Force – 99 Air Force – 82

Review activities: (Project No. 8475–F249)
Air Force - 11, 31, 45
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Apresentando, o Aspida ™ Carbon ! Como em todos os capacetes da família Aspida ™ , ele inclui o inovador conjunto de

retenção Kairos ™ . A retenção é um salto à frente em conforto e ajuste fácil de operar com luvas. O Carbon é a opção da mais

alta qualidade que a Paraclete oferece, com um peso total de aproximadamente 3 libras. totalmente funcional e carregado com

recursos. Estamos falando do mesmo peso que os capacetes esportivos premium.

O novo estilo Aspida ™ aplica um processo de fabricação diferente e elimina a tinta para economizar cerca de 3 onças. A �bra de

carbono de qualidade mostra através do acabamento fosco e claro que reduz a re�exão do capacete. Esse recurso degrada a

observabilidade óptica da oposição da tripulação em ambientes táticos. O resultado é um capacete adequado para o vôo.

Categorias: Capacetes
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category/store/helmets/) , Novos
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category/store/helmets/new-helmets/)

DESCRIÇÃO

Consulta SITE PARACLETE (32575462)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 1295



09/12/2019 Aspida Carbon - Paraclete Aviation Life Support

https://paracletelifesupport.com/product/aspida-carbon/ 4/12

(https://paracletelifesupport.com/wp-content/uploads/2017/02/01c598a8-ce4f-41b4-843c-c6f6d141550a_600x600.gif)

Consulta SITE PARACLETE (32575462)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 1296



09/12/2019 Aspida Carbon - Paraclete Aviation Life Support

https://paracletelifesupport.com/product/aspida-carbon/ 5/12

 

Componentes padrão incluídos
Kairos™ Retention Assembly with Boa® Closure System and Fidlock® Buckle

Lightweight Carbon Fiber Dual Composite Shell

Painted Carbon Fiber Visor Cover

Volume Control

ANVIS NVG Mounting Plate

TruQ™ Ear Seals and Hush Kit

Nephos™ Comfort Liner with X-Static®

Clear & Tinted (Smoke, Inner) Visor Lenses

Crushable Ear Cups

Stainless Steel Hardware

300 OHM Speakers

Braided Coiled or Straight 24 Gauge Communications Cable

Flex Rail Mic Boom

Braided Mic Cable

M-7 Electret Microphone

Paraclete Energy Absorbing ShockLiner

Shell Size
Extra Large or Regular

A espessura do revestimento de conforto varia para acomodar uma grande variedade de tamanhos de cabeçote.

Resultados dos testes de impacto de terceiros
(Médias de dados usando o método de teste ANSI Z90.1b-1979)

Faixa de cabeça: 165 g na velocidade do teste de impacto 19,6 pés / s
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Copa da orelha esquerda: 103 g na velocidade do teste de impacto 19,6 pés / s

Taça da orelha direita: 112 g na velocidade do teste de impacto 19,6 pés / s

Coroa: 130 g na velocidade do teste de impacto 16,0 pés / s

(https://paracletelifesupport.com/product/aspida-helicopter-helmet/)

PRODUTOS RELACIONADOS

(https://paracletelifesupport.com/product/aspida-helicopter-helmet/)

Consulta SITE PARACLETE (32575462)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 1298



09/12/2019 Aspida FXW - Paraclete Aviation Life Support

https://paracletelifesupport.com/product/aspida-fxw/ 1/11

 

Siga-nos     

LIGUE PARA NÓS HOJE! 931.274.7947

Search For Products 

(https://www.linkedin.com/company/10001269?

trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2Cidx%3A1-

1-

1%2CtarId%3A1434859904755%2Ctas%3Aparaclete%20av)

 (https://www.youtube.com/c/ParacleteAviationLifeSupportClarksville) (https://www.facebook.com/ParacleteAviation) (https://twitter.com/ParacleteALS)

ASPIDA FXW

 (https://paracletelifesupport.com)

 CARRINHO - US $ 0,00 (https://paracletelifesupport.com/cart/)0 0

Consulta SITE PARACLETE (32575462)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 1299



09/12/2019 Aspida FXW - Paraclete Aviation Life Support

https://paracletelifesupport.com/product/aspida-fxw/ 2/11

(https://paracletelifesupport.com/wp-content/uploads/2017/01/028-3.jpg)

Início (https://paracletelifesupport.com)  /  Loja (https://paracletelifesupport.com/product-category/store/)  /  Capacetes

(https://paracletelifesupport.com/product-category/store/helmets/)  / Aspida FXW

Consulta SITE PARACLETE (32575462)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 1300



09/12/2019 Aspida FXW - Paraclete Aviation Life Support

https://paracletelifesupport.com/product/aspida-fxw/ 3/11

Categorias: Capacetes

(https://paracletelifesupport.com/product-

category/store/helmets/) , Novos

Capacetes

(https://paracletelifesupport.com/product-

category/store/helmets/new-helmets/)
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Componentes padrão incluídos

Conjunto de Retenção Kairos ™ com Sistema de Fechamento Boa® e Fivela Fidlock® Controle de Volume de 

Casca Dupla de Fibra de Carbono Leve Placa de Montagem ANVIS NVG Placa de Montagem ANUVG TruQ ™ Kit de Vedações

para Orelha e Kit de Silenciador Liner Comfort Nephos ™  com Viseira Transparente e Colorida X-Static® (Fumaça, Interna)

Lentes Copos auriculares trituráveis Hardware em aço inoxidável 300 OHM Alto-falantes trançados em bobina ou em linha reta

24 calibre Cabo de comunicações Trilho �exível Mic Boom Cabo trançado de microfone M-7 Microfone de eletreto Paracleto

para absorção de energia ShockLiner

Tamanho da concha

Extra Grande ou Regular

A espessura do revestimento de conforto varia para acomodar uma grande variedade de tamanhos de cabeçote.

(https://paracletelifesupport.com/product/aspida-carbon/)

PRODUTOS RELACIONADOS

(https://paracletelifesupport.com/product/aspida-carbon/)
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CAPACETE DE HELICÓPTERO PHOENIX
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Início (https://paracletelifesupport.com)  /  Loja (https://paracletelifesupport.com/product-category/store/)  /  Capacetes

(https://paracletelifesupport.com/product-category/store/helmets/)  / Phoenix Helicopter Helmet

Capacete de helicóptero Phoenix com liberação rápida ANVIS NVG

A Paraclete Aviation Life Support acredita apaixonadamente que o equipamento de suporte de aviação salva vidas, e essa

paixão colore tudo o que fazemos. Fabricar o Phoenix é uma grande parte do que fazemos. Então, queríamos ter certeza de que

era seguro. Pensamos que a melhor maneira de garantir isso era testá-lo.

O Phoenix Helicopter Helmet é o único capacete de helicóptero civil a ser testado independentemente pelo Laboratório de

Pesquisa Aeromédica do Exército dos Estados Unidos (USAARL) .

 

 

SKU: PHX01 / NVG / P-XL

Categorias: Capacetes

(https://paracletelifesupport.com/product-

category/store/helmets/) , Novos

capacetes
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Our passion for safety shows in the independent 3rd party tested Phoenix Helicopter Helmet. It
is designed to be used only in rotary wing aircraft. This is important because the safety demands

placed on helmets designed for helicopters is higher than those of �xed-wing (planes).

The helmet is delivered fully assembled with clear outer and tinted (neutral) inner visor lenses.
The Carbon Fiber Dual Visor Cover includes ANVIS NVG Quick Release Mounting Plate. This

model of the Phoenix Helicopter Helmet comes with an unpainted visor cover and includes our
standard paint color options on the shell. Standard paint color options are available to �t most

common requests.

6 Step Finishing Process
The Phoenix Helicopter Helmet goes through a 6 Step Finishing Process to ensure a quality look

that we are proud of.

Standard Color Options
Gloss White, Gloss Blue, Gloss Black, Gloss Red, OD Green, Coast Guard Metallic Blue, Metallic

Titanium and Metallic Silver.

Custom Color Options
Options and pricing available upon request.

Standard Components Included
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Casco leve e compacto Paraclete ShockLiner 
Capa de viseira de �bra de carbono 

ANVIS NVG Placa de montagem Lentes de viseira nítidas 
(externas) e coloridas (fumaça, interna) 

Conjunto de retenção herdada 
Vedações padrão para 

ouvidos Copos auriculares esmagáveis   Copos para ouvidos trituráveis 
Hardware em aço inoxidável 

Alto-falantes 300 OHM Alto-falantes 
trançados ou retos Trançado ou reto 24 Cabo de comunicação de bitola 

dupla Barra de trilho articulada com trilho 
M-7 Microfone de eletreto 

Nephos ™ Comfort Liner

Tamanho da concha
Regular ou Extra Grande

A espessura do revestimento de conforto varia para acomodar uma grande variedade de
tamanhos de cabeçote.

(https://paracletelifesupport.com/product/aspida-carbon/)

PRODUTOS RELACIONADOS

(https://paracletelifesupport.com/product/aspida-carbon/)
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O capacete de helicóptero Aspida ™ veio da Paraclete Aviation Life Support .
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Uma nova era surgiu, onde avanços na inovação chegaram ao seu capacete. É hora de sentir o momento especial que acontece

quando você veste o capacete de helicóptero Aspida ™ com o conjunto de retenção Kairos ™ pela primeira vez.

Com Paraclete Aviation Life Support , o conforto é padrão. O Kairos ™ é integrado à tecnologia para melhorar o ajuste e o

desempenho. O capacete se ajusta a você com uma torção do sistema de fechamento Boa® . Sua renda é feita de aço de classe

aeronáutica e possui garantia vitalícia *. O Aspida ™ é �nalizado com tecido de desempenho X-Static® em materiais que entram

em contato com a pele. Os benefícios deste têxtil incluem regular a temperatura, eliminar o odor e a estática, e é antimicrobiano.

O conjunto de retenção Kairos ™ também incorpora um Fidlock®prendedor na tira do queixo. Opera com uma mão e possui um

mecanismo de fechamento automático. Experimente algo melhor com o capacete de helicóptero Aspida ™ !

 

 

* A garantia vitalícia é apenas para peças.

Categorias: Capacetes

(https://paracletelifesupport.com/product-

category/store/helmets/) , Novos

Capacetes

(https://paracletelifesupport.com/product-

category/store/helmets/new-helmets/)
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O capacete é entregue totalmente montado com lentes externas claras e coloridas (neutras). A tampa de dupla viseira de �bra

de carbono inclui a placa de montagem de liberação rápida ANVIS NVG . Este modelo do capacete de helicóptero Aspida ™ 

vem com uma tampa de visor não pintada e inclui nossas opções de cores de tinta padrão na concha. Opções de cores de tinta

padrão estão disponíveis para atender às solicitações mais comuns.

Processo de acabamento em 6 etapas

O capacete de helicóptero Aspida ™  passa por um processo de acabamento em seis etapas para garantir uma aparência de

qualidade da qual nos orgulhamos.

Opções de cores padrão

Branco brilhante, Azul brilhante, Preto brilhante, Vermelho brilhante, Verde OD, Guarda costeira Azul metálico, Titânio

metálico e Prata metálica.

Opções de cores personalizadas

Opções e preços disponíveis mediante solicitação.

Componentes padrão incluídos
Kairos ™ conjunto de retenção com Boa® sistema de fechamento e Fidlock® Buckle 

leve de �bra de carbono dupla Composite Shell 

Carbon Fiber Visor Tampa 

Volume Control 

ANVIS NVG Placa de montagem 

TruQ ™ Ear Seals e Silêncio Kit 

Nephos ™  Comfort Liner com X-Static® 

Clear & Tinted (Smoke , Interno) Lentes de Visor 

Copos para Orelha Esmagáveis 

Hardware de Aço Inoxidável 

300 Alto-falantes OHM 

Trançados Enrolados ou Retos 24 Manômetros Cabo de Comunicação 

Calha Trilho Mic Mic Boom 
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          INCH POUND 
 
          MIL-DTL-43511D 
          12 October 2006 
           
          SUPERCEDING 
          MIL-V-43511C 
          16 July 1990 
 

 
DETAIL SPECIFICATION 

 
VISORS, FLYER’S HELMET, POLYCARBONATE 

 
This specification is approved for use by all Departments and Agencies of the Department of 
Defense. 
 
1.  SCOPE 
 
1.1  Scope.  This specification covers general and performance requirements for curved 
polycarbonate flyer’s helmet visors worn by aircrew personnel. 
 
1.2  Classification.  The visors will be of the following classes as specified (see 6.2). 
 
 Class 1  - Clear 
 Class 2  - Neutral Gray 
 Class 3  - Neutral Gray Gradient (Air Force) 
 
2.  APPLICABLE DOCUMENTS 
 
2.1  General.  The documents listed in this section are specified in sections 3, 4, or 5 of this 
specification.  This section does not include documents cited in other sections of this 
specification or recommended for additional information or as examples.  While every effort has 
been made to ensure the completeness of this list, document users are cautioned that they must 
meet all specified requirements documents cited in sections 3, 4, or 5 of this specification, 
whether or not they are listed. 
 
 
 
 
 
 
Comments, suggestions, or questions on this document should be addressed to the Commander, 
Defense Supply Center Philadelphia, ATTN:  DSCP-FQSE, 700 Robbins Avenue, Philadelphia, 
PA  19111-5092 or e-mailed to Kathleen.Gullifer@dla.mil.  Since contract information can 
change, you may want to verify the currency of this address information using the ASSIST 
Online database at http://assist.daps.dla.mil. 
 
 
AMSC N/A          FSC 8415 
DISTRIBUTION STATEMENT A.  Approved for public release; distribution is unlimited. 

Downloaded from http://www.everyspec.com
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2.2  Government documents. 
 
2.2.1  Specifications, standards, and handbooks.  The following specifications, standards, and 
handbooks form a part of this document to the extent specified herein.  Unless otherwise 
specified, the issues of these documents are those cited in the solicitation or contract (see 6.2). 
 
DEPARTMENT OF DEFENSE SPECIFICATIONS 
 
 MIL-E-12397  Eraser, Rubber-Pumice (for Testing Coated Optical Elements) 
 
DEPARTMENT OF DEFENSE STANDARDS 
 
 MIL-STD-662  V50 Ballistic Test For Armor 
 MIL-STD-810  Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests 
 

 (Copies of these documents are available online at http://assist.daps.dla.mil or from the 
Standardization Documents Order Desk, 700 Robbins Avenue, Building 4D, Philadelphia, PA 
19111-5094.) 
 
2.2.2  Other Government documents, drawings, and publications.  The following other 
Government documents, drawings, and publications form a part of this document to the extent 
specified herein.  Unless otherwise specified, the issues of these documents are those cited in the 
solicitation or contract. 
 
DRAWING 
 
 7680606  Tester, Abrasion, Optical Coating 
 
2.3  Non-Government publications.  The following documents form a part of this document to 
the extent specified herein.  Unless otherwise specified, the issues of these documents are those 
cited in the solicitation or contract (see 6.2). 

 
  AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE (ANSI) 
 

 ANSI Z87.1   Occupational and Educational Personal Eye 
     And Face Protection Devices 
 

(Copies of this document are available from www.ansi.org<BLOCKED::http://www.ansi.org/> 
or the American National Standards Institute, 25 West 43rd St., 4th Floor, New York, NY 
10036.) 
 

ASTM International 
 
 ASTM F 735   Standard Test Method for Abrasion Resistance of  
     Transparent Plastics and Coatings Using the Oscillating  
     Sand Method 

ASTM D 1003  Standard Test Method for Haze and Luminous  
                                                Transmittance of Transparent Plastics 
 
 

Downloaded from http://www.everyspec.com
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ASTM D 1044  Standard Test Method for Resistance of Transparent 
     Plastics to Surface Abrasion 

ASTM D 3935  Standard Specification for Polycarbonate (PC) Unfilled and  
     Reinforced Material 

ASTM D 3359  Standard Test Method for Measuring Adhesion by Tape 
      Test 
 
(Copies of these documents are available from 
www.astm.org<BLOCKED::http://www.astm.org/> or the ASTM International, 100 Barr Harbor 
Drive, West Conshohocken, PA  19428-2959.) 
 

AMERICAN SOCIETY FOR QUALITY 
 
 ANSI/ASQ Z1.4  Sampling Procedures and Tables For Inspection by  
                                                            Attributes (DoD adopted) 
 
(Copies of this document are available from www.asq.org<BLOCKED::http://www.asq.org/> or 
the American Society for Quality, 600North Plankinton Ave., Milwaukee, WI  53203-2914 or 
www.ansi.org<BLOCKED::http://www.ansi.org/> or the American National Standards Institute, 
25 West 43rd St., 4th Floor, New York, NY 10036.) 
 
 INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION (CIE) 
 
 CIE 1924 Standard 
 
(Copies of these documents are available from www.cie-usnc.org<BLOCKED::http://www.cie-
usnc.org> or the CIE/USA Publications Office, c/o TLA-Lighting Consultants, Inc., 7 Pond St., 
Salem, MA  01970.) 
 
2.4  Order of precedence.  In the event of a conflict between the text of this document and the 
references cited herein (except for related specification sheets), the text of this document takes 
precedence.  Nothing in this document however, supersedes applicable laws and regulations 
unless a specific exemption has been obtained. 
 
3.  REQUIREMENTS 
 
3.1  First article.  When specified (see 6.2), a sample shall be subjected to first article inspection 
in accordance with 4.2. 
 
3.2  Design and dimensions.  The design and dimensions of the visor shall be as specified in the 
end item specification, drawing or contract as applicable. 
 
3.3  Materials and components.  Unless otherwise specified in the end item specification, 
drawing, or contract as applicable, the visor shall be fabricated from bisphenol type 
polycarbonate plastic molding material conforming to ASTM D 3935.  All other material and 
components used in the construction of the visor shall be as specified in the end item 
specification, drawing, or contract, as applicable. 
 
3.3.1  Recycled, recovered, or environmentally preferable materials.  Recycled, recovered, or 
environmentally preferable materials should be used to the maximum extent possible provided 
that the material meets or exceeds the operational and maintenance requirements, and promotes 
economically advantageous life cycle costs. 
 

Downloaded from http://www.everyspec.com
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3.4  Areas of vision.  Unless otherwise specified, the visor shall have three areas of vision which 
are identified as: outside the area of vision (no optical requirement), non-critical area of vision, 
and critical area of vision.  The center point for the right and left optics shall be identified as 
point “C”.  The location of point “C” and the location and size of the three areas of the visor 
identified above shall be as specified in the end item specification, drawing, or contract as 
applicable.  The critical area is approximately a 50 degree radius field of view from the primary 
line of sight intercept point on the visor for the designed right and left eye locations.  The areas 
within 1 mm (1/16") of the edges of the visor are non-critical areas.  Regions that rest against the 
helmet shell are outside the area of vision.  Figure 1 shows a typical layout of a visor and is 
intended to serve as a guide only for use by Government agencies to develop their detailed 
requirements.  Unless otherwise specified in the end item specification, drawing, or contract as 
applicable, the numbered circles within the critical areas are designated as points of choice for 
prismatic and distortion tests.  Points bearing the same number, for example 5R and 5L, shall be 
compared with each other, except points 2R and 2L (outermost points on left and right sides of 
visor) shall be compared with point 3 (center point of visor) when measuring refractive power or 
prismatic deviations. 
 
3.5  Performance. 
 
3.5.1  Prismatic deviation.  Prismatic deviation stated herein includes the inherent prismatic 
power resulting from nonparallel surfaces of the material and dissimilar curvature between the 
critical areas.  The vertical and horizontal prismatic deviations shall be tested as specified in 
4.3.5. 
 
3.5.1.1  Vertical prismatic deviation.  The vertical prismatic deviation through point “C” for the 
left and right eyes shall be no more than 0.18 prism diopters.  The vertical prism along any 
individual line of sight through the critical area shall not exceed 0.25 prism diopters. 
 
3.5.1.2  Horizontal prismatic deviation.  The horizontal prismatic deviation through point “C” for 
the left and right eyes shall be no more than 0.18 prism diopters BASE IN and no more than 0.25 
diopters BASE OUT.  The horizontal prism along any individual line of sight through the critical 
area shall not exceed 0.25 prism diopters. 
 
3.5.2  Refractive power.  The refractive power shall not exceed plus or minus 0.125 diopters at 
point “C” and at all other points of choice for the left and right optics, when tested as specified in 
4.3.5. 
 
3.5.3  Luminous transmittance (see 6.5) 
 
3.5.3.1  Class 1 visor.  The luminous transmittance of class 1 visor shall be not less than 85 
percent throughout the critical area when tested as specified in 4.3.5. 
 
3.5.3.2  Class 2 visor.  The luminous transmittance of class 2 visor shall be within 12 to 18 
percent when measured at point “C”, left and right optics.  The total visible transmittance of the 
visor shall not vary more than 3.0 percentage points.  Tests shall be as specified in 4.3.5. 
 
3.5.4  Optical density. 
 
3.5.4.1  Class 3 visor.  The optical density (OD) of the class 3 visor shall be between 0.83 and 
0.60 OD when measured at point “C” left and right optics.  The OD at any point in a horizontal 
meridian of a given visor shall not vary by more than 0.1 OD from other points on the same 
meridian.  The class 3 visor shall consist of a class 1 visor with a gradient tint, darker at the top, 
conforming to an OD gradient of 0.4 OD/inch + 0.06 OD when measured at point “C” to a 

Downloaded from http://www.everyspec.com
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vertical distance of 1-inch above or below point “C”.  The resultant gradient shall be smooth and 
uniform when tested as specified in 4.3.5. 
 
3.5.5  Optical distortion of critical areas.  The optical distortion within the critical vision areas 
shall conform to the acceptable standards shown on figure 2 when tested as specified in 4.3.5. 
 
3.5.6  Haze.  The haze value of the visor shall not exceed 2.0 percent when tested as specified in 
4.3.5. 
 
3.5.7  Ultraviolet transmittance.  The erythemal ultraviolet transmittance shall not be more than 
1.00 percent, when computed as the average spectral transmittance at wavelengths of 290, 300, 
310, and 320 nm when tested as specified in 4.3.5. 
 
3.5.8  Neutrality of class 2 and 3 visors.  The spectral transmittance (see 6.6) of the class 2 visor 
may vary with wavelengths between 430 and 730 nm, the average percentage deviation within 
nine spectral bands shall be less than 12 when tested as specified in 4.3.5.  The spectral 
distribution curve shall show a reasonable even distribution throughout the visible spectrum to 
insure that color distortion will not be excessive.  The neutrality of the class 3 visor shall 
conform to the requirements specified for the class 2 visor except that the average percentage 
deviation shall be less than 20 when tested as specified in 4.3.5. 
 
3.5.9  Chromaticity of class 2 and 3 visors.  The chromaticity coordinates x and y of the classes 2 
and 3 visors shall be within the limits indicated on figure 3 when computed as described in 4.3.5. 
 
3.5.10  Ballistic resistance.  The ballistic resistance of the lenses shall be such that they will pass 
a V0 test using a 0.22 caliber, 17.0 + 0.5 grain, T37 shaped projectile at a velocity of 550 to 560 
feet per second when tested as specified in 4.3.5. 
 
3.5.11  Abrasion resistant coating .  After being subjected to the abrasion tests specified in 4.3.5 , 
the increase in haze shall not exceed 2 percent and the decrease in transmittance shall not exceed 
2 percent. 
 
3.5.12  Bayer abrasion resistance.  After being subject to the Bayer abrasion test the Bayer ratio 
shall exceed a value of 4.0 or higher as specified in 4.3.5. 
 
3.5.13  Coating adhesion.  Before and after humidity exposure, the visor shall show no loss of 
coating when tested in accordance with 4.3.5. 
 
3.5.14  Weathering resistance.  The coated visors shall show no yellowing or other changes, nor 
show loss of coating when tested as specified in 4.3.5. 
 
3.5.15  Chemical resistance.  When tested in accordance with 4.3.5 the visor shall not increase 
more than 2% for transmittance and haze. 
 
3.6  Workmanship.  The visors shall be free from all defects which would affect proper 
functioning in service.  The visors shall conform to the quality and grade of product established 
by this specification. 
 
4.  VERIFICATION 
 
4.1  Classification of inspections.  The inspection requirements specified herein are classified as 
follows: 
 

a.  First article inspection (see 4.2) 
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 b.  Conformance inspection (see 4.3) 
 
4.2  First article inspection.  When a first article is required (see 3.1), it shall be examined as 
specified in 4.3.3 and 4.3.4 and tested for the characteristics specified in 4.3.5.  Any 
nonconformance shall be cause for the rejection of the first article.  The number of units to be 
inspected shall be specified in the contract. 
 
4.3  Conformance inspection.  Unless otherwise specified, sampling for inspection shall be 
performed in accordance with ASQ-Z1.4.  Items shall be examined as specified in 4.3.3 and 
4.3.4 and tested for the characteristics specified in 4.3.5.   
 
4.3.1  Inspection lots.  For purposes of sampling, a lot shall consist of visors produced from a 
single batch of resin during one continuous injection molding operation.  Any shutdown of the 
molding operation shall be considered as the termination of that operation and lot. 
 
4.3.2  Component and material inspection.  Components and materials shall be inspected in 
accordance with all the requirements of referenced documents unless otherwise excluded, 
amended, modified, or qualified in this specification or applicable purchase document. 
 
4.3.3  End item visual examination.  The end item shall be examined for the defects listed in 
Table I.  The lot size shall be expressed in units of visors.  The sample unit shall be one visor. 
 

TABLE I.  End item visual defects 
 
 
Examine  Defect             Classification 
                   Critical   Major   Minor 
 
Appearance  Pit, bubble, scratch, foreign matter, 
    void, inclusions or blister: 
     - Critical area of vision       1 
     - Non-critical area of vision       101 
     - Area outside area of vision         201 
 
   Cloudiness: 
     - Critical area of vision       2 
     - Non-critical area of vision       102 
 

Crack, hole, chip, or break: 
     - Any area         3 
     - Evidence of warpage       4 
 
   Visible striae or waviness: 
     - Critical area of vision       5 
     - Non-critical area of vision       103 
 
   Surface abraded, dulled, or not smooth: 
     - Critical area of vision       6 
     - Non-critical area of vision       104 
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TABLE I.  End item visual defects (continued) 
 
 
Examine  Defect             Classification 
                   Critical   Major   Minor 
 
   Stain or discoloration not readily removed 
    with water: 
     - Critical area of vision       7 
     - Non-critical area of vision       105 
 
   Sharp edge or burr: 
     - Affecting serviceability       106 
     - Not affecting serviceability        202 
 
   Transmittance gradient not smooth 
    and uniform (class 3 visor)       8 
 
Design   Not as specified        9 
 
 
4.3.4  End item dimensional examination.  The visors shall be examined for conformance to the 
dimensions specified in the end item specification, drawings, or contract.  Any dimension not 
within the specified tolerance shall be classified as a critical defect. 
 
4.3.5  End item testing.  The visors shall be tested for the characteristics listed in Table II. 
 

TABLE II.  End item tests 
 
 
Characteristic  Requirement  Test method  Number of  Results 
   paragraph     determinations  to nearest 
 
Prismatic  3.5.1   4.4.1   1/unit   0.01 diopter 
 deviation 
 
Refractive  3.5.2   4.4.2   2/unit   0.01 diopter 
 Power 
 
Luminous  3.5.3   4.4.3   1/unit for class 1 1 percent 
 transmittance        2/unit for class 2 
 
Optical density 3.5.4   4.4.4   2/unit for class 3 1 percent 
 
Optical   3.5.5   4.4.5   1/unit   Pass or fail 
 distortion of 
 critical areas 
 
Haze   3.5.6   4.4.6   1/unit   0.1 percent 
 
Ultraviolet  3.5.7   4.4.7   1/unit   1 percent 
 transmittance 1/ 
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TABLE II.  End item tests (continued) 
 
 
Characteristic  Requirement  Test method  Number of  Results 
   paragraph     determinations  to nearest 
 
 
Neutrality of  3.5.8   4.4.8   1/unit   1 percent 
 class 2 and 3 
 
Chromaticity of 3.5.9   4.4.9   1/unit   1 percent 
 class 2 and 3 
 
Ballistic  3.5.10   4.4.10   2/   Pass or fail 
 resistance 
 
Abrasion   3.5.11   4.4.11   2/unit   <2 percent  
 resistance 
 
Bayer abrasion  3.5.12   4.4.12   2/unit   ratio >4 
 resistance 
 
Coating adhesion 3.5.13   4.4.13   2/unit   Pass or fail 
 
Weathering  3.5.14   4.4.14   1/unit   Pass or fail 
 Resistance 
 
Chemical  3.5.14   4.4.15   2/unit   <2 percent  
 resistance 
 
1/  The test for ultraviolet transmittance shall be performed only on the first lot of visors from 
each batch of molding material. 
 
2/  A minimum of three articles. 
 
4.4  End item performance test methods. 
 
4.4.1  Prismatic deviation test.  Prismatic deviation shall be measured in accordance with ANSI 
Z87.1.  Telescope, lensometer or optical beam deviation along the selected line of sight may be 
used.  Error shall be less than 0.03 prism diopters. 
 
4.4.1.1  Vertical prismatic deviation.  BASE UP prism shall be designated positive (+) while 
BASE DOWN prism shall be designated negative (-).  The vertical prismatic imbalance shall be 
defined as the absolute value of the difference between the prism through point “C” of the right 
and left eyes.  Vertical prismatic imbalance shall meet the requirements as specified in 3.5.1.1.  
This calculation can also be applied to other opposing points as stated in 3.4. 
 
4.4.1.2  Horizontal prismatic deviation.  BASE OUT prism shall be designated positive (+) while 
BASE IN prism shall be designated negative (-).  The horizontal prismatic imbalance shall be 
defined as the absolute value of the sum of prism at the design eye point of the right and left 
lenses.  Horizontal prismatic imbalance shall meet the requirements specified in 3.5.1.2.  This 
calculation can also be applied to other opposing points as stated in 3.4. 
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4.4.2  Refractive power test.  The refractive power shall be determined with any suitable 
instrument with increments of 0.01 diopters for spherical and cylindrical powers.  The aperture 
over the test items shall not exceed 1 centimeter.  If the instrument used cannot measure 
astigmatic components, then the target pattern shall be a fixed spoke wheel, with a minimum of 
24 spokes. 
 
4.4.3  Luminous transmittance test.  The transmittance shall be measured through point “C” (see 
3.4) for left and right eye, using a calibrated National Institute of Standards and Technology 
(NIST) traceable spectrophotometer with a spectral bandwidth < 10 nm.  Table III shows an 
example calculation of the photopic and scotopic luminous transmittance. 
 
TABLE III.  Sample calculation for luminous transmittance 1/ 2/ 3/ 4/ 5/  
Wavelength 
(nm) 

V(λ) V(λ′) Sample T V(λ)*T V(λ′)*T 

380 0.00004 0.00059 0.00003 0.00000 0.00000 
390 0.00012 0.00221 0.12361 0.00001 0.00027 
400 0.00040 0.00929 0.65772 0.00026 0.00611 
410 0.00120 0.03484 0.83508 0.00100 0.02909 
420 0.00400 0.09660 0.86258 0.00345 0.08333 
430 0.01160 0.19980 0.87339 0.01013 0.17450 
440 0.02300 0.32810 0.87927 0.02022 0.28849 
450 0.03800 0.45500 0.88191 0.03351 0.40127 
460 0.06000 0.56720 0.88449 0.05307 0.50169 
470 0.09100 0.67560 0.88644 0.08067 0.59888 
480 0.13900 0.79300 0.88830 0.12347 0.70442 
490 0.20800 0.90430 0.88673 0.18444 0.80187 
500 0.32300 0.98170 0.88690 0.28647 0.87067 
510 0.50300 0.99660 0.89154 0.44844 0.88851 
520 0.71000 0.93520 0.89110 0.63268 0.83336 
530 0.86200 0.81100 0.88666 0.76430 0.71908 
540 0.95400 0.64970 0.88772 0.84689 0.57675 
550 0.99500 0.48080 0.88991 0.88546 0.42787 
560 0.99500 0.32880 0.88619 0.88176 0.29138 
570 0.95200 0.20760 0.89049 0.84775 0.18487 
580 0.87000 0.12100 0.88132 0.76675 0.10664 
590 0.75700 0.06550 0.88939 0.67327 0.05826 
600 0.63100 0.03325 0.88914 0.56105 0.02956 
610 0.50300 0.01593 0.89237 0.44886 0.01422 
620 0.38100 0.00737 0.89093 0.33944 0.00657 
630 0.26500 0.00334 0.89280 0.23659 0.00298 
640 0.17500 0.00150 0.88936 0.15564 0.00133 
650 0.10700 0.00068 0.90356 0.09668 0.00061 
660 0.06100 0.00031 0.89687 0.05471 0.00028 
670 0.03200 0.00015 0.91225 0.02919 0.00014 
680 0.01700 0.00007 0.90045 0.01531 0.00006 
690 0.00820 0.00004 0.90968 0.00746 0.00004 
700 0.00410 0.00002 0.91164 0.00374 0.00002 
710 0.00210 0.00000 0.90284 0.00190 0.00000 
720 0.00100 0.00000 0.91709 0.00092 0.00000 
730 0.00050 0.00000 0.91137 0.00046 0.00000 
740 0.00030 0.00000 0.90570 0.00027 0.00000 
750 0.00010 0.00000 0.92346 0.00009 0.00000 
760 0.00010 0.00000 0.91446 0.00009 0.00000 
TOTALS 10.686 9.707 32.905 9.496 8.603 
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1/ V(λ) = the photopic relative luminous efficiency (CIE 1924 Standard) 
2/ V(λ′) = the scotopic relative luminosity (CIE 1925 Standard) 
3/ T = transmittance of the sample under test (here a Class 1 sample) 
4/ T/photopic = Percent photopic transmittance 
5/ T/scotopic = Percent scotopic transmittance 
 
4.4.4  Optical density of class 3 test.  The optical density of the class 3 visors shall be calculated 
by first determining the luminous transmittance in accordance with ASTM D 1003.  The optical 
density shall be calculated by the formula: 
 
     1 

Optical Density = Log   Transmittance 
 
4.4.5  Optical distortion of critical areas test.  The optical distortion of the critical area of the 
visors shall be determined by inserting the visor with its surface normal to the line of sight into 
the apparatus described on figure 4.  The degree of off-parallelism shall constitute the amount of 
distortion.  The visor shall be compared with the plates on figure 2. 
 
4.4.6  Haze test.  The haze shall be determined in accordance with ASTM D 1003. 
 
4.4.7  Ultraviolet transmittance test.  The erythemal ultraviolet transmittance shall be measured 
by a spectrophotometer. 
 
4.4.8  Neutrality of class 2 and 3 visors test.  The spectral transmittance of the class 2 or 3 visor, 
as applicable, shall be measured by a spectrophotometer having a monochromator band width of 
10 nm or less and a reproduction of plus or minus 1 percent.  The neutrality shall be calculated 
by the Judd Daylight Duplication Method.  Table IV shows an example for the calculation of 
spectral transmittance deviations. 
 

TABLE IV.  Example for calculation of spectral transmittance deviation. 1/  2/  3/  4/  5/ 
 

Average 
Wave     Wave  Trans-  Percent 
length            Band length  mittance deviation 
(nm)  T  N range  Tn          100(1-Tn/Tc) x Weight = Product 
 
430  0.114 
440  0.118 
450  0.127 
460  0.137  1 430-490 0.133     14.25    5      71.2 
470  0.142 
480  0.144 
490  0.145  2 460-520 0.145       6.34   10      63.4 
500  0.147 
510  0.149 
520  0.151  3 490-550 0.151       2.80   10      28.0 
530  0.153 
540  0.154 
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TABLE IV.  Example for calculation of spectral transmittance deviation. (cont.) 1/  2/  3/  4/  5/ 
 

Average 
Wave     Wave  Trans-  Percent 
length            Band length  mittance deviation 
(nm)  T  N range  Tn          100(1-Tn/Tc) x Weight = Product 
 
550  0.155  4 520-580 0.155       0.22   10        2.2 
560  0.157 
570  0.158 
580  0.159  5 550-610 0.159       2.31   10      23.1 
590  0.160 
600  0.160 
610  0.160  6 580-640 0.160       3.39   10      33.9 
620  0.161 
630  0.161 
640  0.160  7 610-670 0.160       3.12   10      31.2 
650  0.159 
660  0.159 
670  0.158  8 640-700 0.158       1.67    5        8.3 
680  0.157 
690  0.156 
700  0.153  9 670-730 0.153       1.18    1        1.2 
710  0.151 
720  0.149 
730  0.148 
         Totals     71    262.5 
 
 
Notes: 
 1/  Tc = Total visible transmittance of sample visor, which is 0.155. 
 2/  T = Transmittance at 10 nm intervals. 
 3/  Tn = Average transmittance of 60 nm band.  The Tn for a given band is the average of  
                 the seven tabulated values within that band except that the first and last values are  
                 divided by 2 and the average computed by dividing the sum of the values by 6. 
 4/  Average percentage deviation of spectral transmittance within nine spectral bands.   
                 (Average deviation – 262.5/71 = (3.7%) 
 5/  This table is based on illuminant “C”. 
 
4.4.9  Chromaticity of class 2 and 3 visors test.  The chromaticity coordinates x and y shall be 
calculated from spectrophotometric data.  Table V illustrates a sample calculation. 
 

TABLE V.  Sample computation table of coordinates 1/  2/  3/  4/  5/ 
 
Wavelength 
    (nm)     x  y  z       T           xT        yT                zT 
 
380       4    20    0.104   0  0        2 
390     19    89    0.240   5  0       21 
400     85      2           404    0.301  26  1     122 
410    329      9        1,570    0.275  90  2     432 
420  1,238     37        5,949    0.174          215  6 1,035 
430  2,997   122      14,628    0.110          330           13 1,609 
440  3,975   262      19,938    0.093          370           24 1,854 
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TABLE V.  Sample computation table of coordinates (cont.) 1/  2/  3/  4/  5/ 
 
Wavelength 
    (nm)     x  y  z       T           xT        yT                zT 
 
450  3,915   443      20,638    0.092          360           41 1,899 
460  3,362   694      19,299    0.100          336           69 1,930 
470  2,272           1,058      14,972    0.110          250         116 1,647 
480  1,112           1,618        9,461    0.122          136         197 1,154 
490     363           2,358        5,274    0.132 48         311    696 
500       52           3,401        2,864    0.140   7         476    401 
510       89           4,833        1,520    0.142 13         686    216 
520     576           6,462           712    0.142 82         918    101 
530  1,523           7,934           388    0.141          215      1,119      55 
540  2,785           9,149           195    0.141          393      1,290      27 
550  4,282           9,832             86    0.155          664      1,524      13 
560  5,880           9,841             39    0.170       1,000      1,673        7 
570  7,322           9,147             20    0.167       1,223      1,528        3 
580  8,417           7,992             16    0.153       1,288      1,223        2 
590  8,984           6,627             10    0.142       1,276         941        1 
600  8,949           5,316               7    0.136       1,217         723        1 
610  8,325           4,176               2    0.136       1,312         568        0 
620  7,070           3,153               2    0.137          969         432 
630  5,309           2,190      0.137          727         300 
640  3,693           1,443      0.138          510         199 
650  2,349              886      0.150          352         133 
660  1,361              504      0.199          256           94 
670     708              259      0.270          191           70 
680     369              134      0.368          136           49 
690     171                62      0.475            81           29 
700      82     29      0.576            47           17 
710      39     14      0.620            24             9 
720      19       6      0.636            12             4 
730        8       3      0.643              5             2 
740        4       2      0.642              3   1 
750        2       1      0.632   1   1 
760        1       1      0.630   1   1 
770        1        0.600   1   0 
         Totals        13,992        14,790        13,228 
         (X)  (Y)  (Z) 
 
 
NOTES: 
 1/  X =      xT, Y =      yT , Z =       zT 
 
 2/  Spectral transmittance , Tc = Y/1,000 = 14.8 percent 
 3/  Chromaticity coordinates: 
  x = X/(X + Y + Z) = 13,992/(13,992 + 14,790 + 13,228) = 0.3331 
  y = Y/(X + Y + Z) = 14,790/(13,992 + 14,790 + 13,228) = 0.3521 
 4/  Spectral transmittance, Tc, and chromaticity coordinates, x and y, for standard  
                 illuminant “C” 
 5/  The symbol “T” represents the transmittance, the ratio of transmitted to homogeneous  
                 radiant flux. 
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4.4.10  Ballistic resistance test.  Ballistic resistance testing shall be in accordance with either 
method 1 or method 2 cited in paragraph 4.4.10.1 or 4.4.10.2.  Method shall be as determined by 
the military service and specified in the applicable contract or purchase order. 
 
4.4.10.1  Ballistic resistance test method 1 (for Army visors). The ballistic test at the V0 point 
shall be conducted in accordance with MIL-STD-662 using a 0.22 caliber, 17 + 0.5 grain, T37 
shaped projectile with the following exceptions:  electronic velocity detection devices (light 
beam or acoustic type) may be used to determine the velocity of the projectile, such devices 
placed no less than 8 inches and no more than 24 inches from the target; compressed gas 
propulsion of the projectile may be used.  The sample shall be mounted on an Alderson 50th 
percentile male headform in the as worn position.  The 0.002 inch thick aluminum foil witness 
sheet shall be mounted within 2 inches behind the area of impact.  Three valid impacts shall be 
made on the lens; one in the center and one in each vision area.  The sample shall be considered 
a failure if the aluminum foil witness sheet is punctured or if the sample is cracked.  An impact 
shall be considered valid only if it meets any of the following: 
 
a.  The impact velocity of the projectile is between 550 feet per second and 560 feet per second. 
b.  The impact velocity of the projectile is less than 550 feet per second and the impact fails to 
meet the requirements in 3.5.10. 
c.  The impact velocity of the projectile is more than 560 feet per second and the impact meets 
the requirements in 3.5.10. 
 
4.4.10.2  Ballistic resistance test method 2 (for Air Force and Navy visors).  The impact test shall 
be conducted in accordance with MIL-STD-662 and using a caliber .22 T37 fragment simulating 
projectile.  The visor shall be rigidly mounted with the area to be impacted normal to the line of 
fire.  An aluminum foil witness sheet, 2 mils thick, shall be mounted 2 inches behind the area of 
impact.  Three valid impacts shall be made on the visor; one in the center and one in each vision 
area.  An impact shall be considered valid only if it meets any of the following: 
 
a.  The impact velocity of the projectile is between 550 feet per second and 560 feet per second. 
b.  The impact velocity of the projectile is less than 550 feet per second and the impact fails to 
meet the requirements in 3.5.10. 
c.  The impact velocity of the projectile is more than 560 feet per second and the impact meets 
the requirements in 3.5.10. 
 
The visor containing the three valid impacts and the witness sheet shall be examined for 
conformance to the requirements in 3.5.10.  Any penetration on the witness sheet shall be 
considered evidence of spall. 
 
4.4.11  Abrasion resistance coating test.  Before and after the abrasion tests, haze and luminous 
transmittance of the coated specimens and visors shall be calculated as specified in ASTM D 
1003.  The abrasion test, as specified in ASTM D 1044, using an abrasion of 500 cycles with a 
500 gram load, shall be performed on flat panels which are coated by the same process as the 
visors.  Additionally, visors shall be tested using the eraser test.  The eraser test shall be 
performed by rubbing with a specially standardized eraser mounted as illustrated on figure 5 and 
held approximately normal to the visor.  The device and eraser material indicated on figure 5 
shall be used for this test.  The areas of the visor where the eraser test is to be performed shall be 
identified and shall include at least three areas in the critical area of vision.  The eraser shall be 
rubbed across the surface of the coated visor from one point to another, over the same path, for 
20 complete cycles (motion of the eraser up and back is one cycle) with a force of 2.0 to 2.5 
pounds continuously applied.  Wherever possible, rubs of about 1 inch length are preferred.  
After the rubbing has been completed, the lens shall be thoroughly cleaned to remove dirt, film, 
finger marks and grease marks using a mild detergent and water followed by drying with a soft 
cloth or lens tissue.  The visor shall meet the requirements in 3.5.11. 
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4.4.12  Bayer abrasion resistance.  The visor / or 6 curve lenses shall be tested using the 
oscillating sand method.  The abrasion test will be performed in accordance with ASTM F 735 
using 500 grams Alundum® Norton ZF #12 (Saint-Cobain) for 600 cycles.  A CR-39 reference 
lens or equivalent of same diopter will be tested in parallel to the coated specimen.  The resulting 
ratio will be the change in haze, tested using ASTM D 1003, of the reference specimen divided 
by the change in haze of the coated specimen.   
 
4.4.13  Coating adhesion.  The tape test adhesion shall be performed using ASTM D 3359.  The 
coated visor shall be subject to a crosshatch (cross hatch cutter with a 1.0 mm spacing) and then 
subject to 3 consecutive tape pulls.  A tape having an adhesion to steel of 45-55 oz per inch shall 
be applied to the cross hatched area and firmly pressed down.  Tape shall be cut to a length of 
approximately three inches long and firmly applied to the visor.  To ensure good contact with the 
visor, rub the tape firmly with an eraser.  Within 90 + 30 seconds of application, remove the tape 
by seizing the free end and rapidly (not jerked) back upon itself at as close to an angle of 180o as 
possible.  This adhesion test shall be repeated after the visor is subjected to the humidity test, as 
specified in MIL-STD-810, Method 507, Procedure III, for 120 hours (5 cycles). 
 
4.4.14  Weathering resistance.  Visors shall be exposed in a weatherometer in accordance with 
MIL-STD-810, method 505.3, procedure II.  For visors which contain external coatings, the 
coating adhesion test shall be performed after weather resistance tests have been completed. 
 
4.4.15 Chemical resistance.  The visors shall be exposed to the following chemicals: 
 

a. Insect repellent, controlled release (DEET) 
b. JP4 aircraft turbine fuel 
c. JP8 aircraft turbine fuel, kerosene type 
d. Aircraft lube oil, turbine engine, synthetic base 
e. Aircraft hydraulic fluid, fire-resistant, synthetic base 
f. Degreasing solvent, type I (mineral spirits) 
g. Cleaning compound, turbine engine gas path, 20 % solution 
 

The chemical exposure will be tested for a 10 hour period at ambient room temperature 
conditions.  The chemicals shall be contained by sealing an o-ring (0.5 inch or 0.75 inch 
diameter) to either the concave or convex surface of the visor.  At the end of the test, the surface 
shall be thoroughly cleaned using a mild detergent and water followed by drying with a soft cloth 
or lens tissue.  The visor shall then be visually inspected for visible damage and shall pass the 
requirements of 3.5.3 and 3.5.6 ensuring the same areas that were exposed to the chemicals are 
tested for these requirements.  The haze and transmittance shall be measured before and after the 
exposure to the chemicals.  Each visor shall have two (2) locations tested for each chemical type 
(i.e. left and right side of the visor). 
 
5.  PACKAGING 
 
5.1  Packaging.  For acquisition purposes, the packaging requirements shall be as specified in the 
contract or order (see 6.2).  When packaging of materiel is to be performed by DoD or in-house 
contractor personnel, these personnel need to contact the responsible packaging activity to 
ascertain packaging requirements.  Packaging requirements are maintained by the Inventory 
Control Point's packaging activities within the Military Service or Defense Agency, or within the 
military service’s system commands.  Packaging data retrieval is available from the managing 
Military Department's or Defense Agency's automated packaging files, CD-ROM products, or by 
contacting the responsible packaging activity. 
 
6.  NOTES 
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(This section contains information of a general or explanatory nature that may be helpful, but is 
not mandatory.) 
 
6.1  Intended use.  The class 1, class 2, and class 3 visors are intended to be used on flight 
helmets used by aircrew personnel. 
 
6.2  Acquisition requirements.  Acquisition documents should specify the following: 
 
     a. Title, number and date of this specification. 
     b. Class of visor required (see 1.2) 
     c. Issue of DODISS to be cited in the solicitation and, if 
         required, the specific issue of individual documents 
         referenced (see 2.2.1 and 2.3) 
     d. When first article is required (see 3.1) 
     e. When abrasion resistant coating is required (see 3.5.11) 
     f. Packaging requirements (see 5.1). 
 
6.3  First article.  When a first article is required, it will be inspected and approved under the 
appropriate provisions of FAR 52.209.  The first article should be a preproduction sample.  The 
contracting officer should specify the appropriate type of first article and the number of units to 
be furnished.  The contracting officer should also include specific instructions in acquisition 
documents regarding arrangements for selection, inspection, and approval of the first article. 
 
6.4  Coatings.  All requirements for abrasion resisting coatings applied to polycarbonate visors 
are included in this document. 
 
6.5  Luminous transmittance.  For the purpose of this specification, luminous transmittance is 
defined as the ratio of the luminous flux transmitted by the visor to the luminous flux incident on 
the visor.  It is measured with a sensor corrected to compare with the photopic sensitivity of the 
human eye without regard to specific wavelengths.  ASTM D 1003 or a specified modification 
thereof is a way of determining luminous transmittance.  A CIE C source (average daylight) is 
used to make the luminous transmittance measurements. 
 
6.6  Spectral transmittance.  For the purpose of this specification, spectral transmittance is 
defined as radiant transmittance evaluated for a specific range of wavelengths of incident energy.  
It is desirable that it be measured with an automatic recording spectrophotometer of the required 
range of sensitivity and evaluated according to the applicable instructions. 
 
6.7  Suggested source of supply.  Navy has determined that Gentex Corporation is an acceptable 
source for visors meeting the requirements stated in this document. 
 
6.8  Subject term (key word) listing 
 
 Aircrew personnel 
 Armor 
 Eye protection 
 Flight 
 Shield 
 
6.9  Changes from previous issue.  Marginal notations are not used in this revision to identify 
changes with respect to the previous issue due to the extent of the changes. 
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CRITICAL AREAS ARE LOCATED WITHIN THE DOTTED SEGMENTS, NONCRITICAL 
AREAS ARE LOCATED OUTSIDE DOTTED SEGMENTS. NUMBERED CIRCLES 
WITHIN THE CRITICAL AREAS ARE DESIGNATED AS POINTS OF CHOICE FOR 
PRISMATIC AND DISTORTION TESTS.  POINTS BEARING THE SAME NUMBER, 
FOR EXAMPLE 5R AND 5L, SHOULD BE COMPARED WITH EACH OTHER, EXCEPT 
THAT POINTS NO. 2R AND 2L SHOULD BE COMPARED WITH POINT NO. 3 WHEN 
MEASURING REFRACTIVE POWER OR PRISMATIC DEVIATIONS.  THIS FIGURE  
COVERS ONE SPECIFIC VISOR AND IS INTENDED TO SERVE ONLY AS A GUIDE 
SINCE VISOR CONFIGURATIONS DIFFER AMONG DIFFERENT HELMETS. 
CRITICAL AREA SUBTENDS APPROXIMATELY A 50 DEGREE FIELD OF VIEW 
RADIUS MEASURED ALONG THE PRIMARY LINE OF SIGHT OF THE DESIGNED 
RIGHT AND LEFT EYE LOCATIONS. 

 
FIGURE 1.  Typical visor configuration. 
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FIGURE 2.  Visors optical distortion standards. 
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FIGURE 3.  Chromaticity coordinates. 
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1  MODEL "B" OR EQUIVALENT OPTICAL TESTER WITH A 50 to 60-LINE GRATING, WITH 
    OPTICAL BENCH ADAPTER OR EQUIVALENT. 
 
2  THE COMPLETE TEST ASSEMBLY, OR COMPONENTS, DEPICTED IN THIS FIGURE MAY BE 
OBTAINED AS THE MODEL E DISTORTION TESTER FROM DATA OPTICS INC., 115 HOLMES ROAD, 
YPSILANTI, MICHIGAN 48198-3020, PHONE 800-321-9026 OR 734-483-8288. 
 
 
 
 

FIGURE 4.  Distortion tester. 
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FIGURE 5.  Eraser abrasion tester assembly and eraser plug. 
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Custodians:      Preparing activity: 
   Army - GL         DLA - CT 
   Air Force – 11        (Project 8415-0183) 
   Navy - AS 
 
Review activities: 
   Army – MD, AV 
   Navy - NU 
 
 
 NOTE:  The activities listed above were interested in this document as of the date of this 
document.  Since organizations and responsibilities can change, you should verify the currency 
of the information above using the ASSIST online database at http://assist.daps.dla.mil 
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appearing at the end of this document or by letter.

AMSC  N/A FSC 8475

INCH–POUND
MIL–DTL–87174A(USAF)
30 October 1998
SUPERSEDING
MIL–H–87174(USAF)
25 October 1983

DETAIL SPECIFICATION

HELMET, FLYER’S HGU–55/P

This specification is approved for use by the Department of the Air Force and is available
for use by all Departments and Agencies of the Department of Defense.

1. SCOPE

1.1 Scope.  This specification covers the requirements for the HGU–55/P flyer’s helmet.

1.2 Classification.  The helmets are provided in the following sizes as specified (see 6.2).

Medium Large Extra Large
M L XL

2. APPLICABLE DOCUMENTS

2.1 General.  The documents listed in this section are specified in sections 3 and 4 of this
specification.  This section does not include documents cited in other sections of this specification
or recommended for additional information or as examples.  While every effort has been made to
ensure the completeness of this list, document users are cautioned that they must meet all
specified requirements documents cited in sections 3 and 4 of this specification, weather or not
they are listed.

2.2 Government documents.

2.2.1 Specifications, standards, and handbooks.  The following specifications, standards, and
handbooks form a part of this document to the extent specified herein.  Unless otherwise
specified, the issues of these documents are those listed in the issue of the Department of Defense
Index of Specifications and Standards (DoDISS) and supplement thereto, cited in the solicitation
(see 6.2).
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SPECIFICATIONS

FEDERAL

A–A–52094 - Thread, Cotton
KK–L–254 - Leather, Sheepskin, Chrome Tanned

DEPARTMENT OF DEFENSE

MIL-A-5540 - Adhesive, Polychloroprene
MIL–C–83409 - Coating, Visor, Polycarbonate, Flying Helmet
MIL-PRF-85285 - Coating:  Polyrethane, Hight-Solids
MIL–P–9400 - Plastic Laminate and Sandwich Construction Parts,

Aircraft Structural, Process,  Specification for
MIL–P–25421 - Plastic Materials, Glass Fiber Base–Epoxy Resin, 

Low Pressure Laminated
MIL–M–87163 - Mask, Oxygen, MBU–12/P
MIL–V–43511 - Visor, Flying Helmet, Polycarbonate

STANDARDS

FEDERAL

FED–STD–595 - Colors Used in Government Procurement

(Unless otherwise indicated, copies of the above specifications, standards, and
handbooks are available from the Defense Automated Printing Service, 700 Robbins Avenue,
Building 4D, Philadelphia, PA 19111-5094.)

2.2.2  Other Government documents, drawings, and publications.  The following other
Government documents, drawings, and publications form a part of this document to the extent
specified herein.  Unless otherwise specified, the issues are those cited in the solicitation.
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DRAWINGS

AIR FORCE

60B4278 - Retainer, Jack
64A2217-4 Earcup set
68H274 - Helmet Shell, Flying, HGU–22/P Assembly of
70360 - Absorbent Liner Assembly
7136036 - Headset-Electrical, H-154A/A1C, Assembly
79B4402 - Bag, Lens
79B4695 - Pile Fastener Ear Section
80C4782 - Chin Strap, Subassembly
80C4784 - Nape Strap, Subassembly, Universal
81B5370 - Lens, Stop Subassembly
81D5189 - Visor Assembly, Lightweight (MBU–12/P Trim)
81D5330 - Helmet Assembly, HGU–55/P
81D5332 - Helmet Shell, Medium
81D5333 - Helmet Shell, Large
81D5334 - Helmet Shell, X–Large
81D5335 - Patterns, Edgeroll
82A5614–10 - Bayonet Receiver Kit
82C5701 - Cover Lens Assembly
84D6838 - Layer Assy, HGU Series

U. S. ARMY NATICK RESEARCH, DEVELOPMENT, AND ENGINEERING 
CENTER

4–1–54 - Buckles, Tongueless and Web Strap; Buckles – 1
Bar,Type I – 2 Bar, Type 2

2.3 Non–Government publications.  The following document(s) form a part of this document
to the extent specified herein.  Unless otherwise specified, the issues of the documents which are
DoD adopted are those listed in the issue of the DoDISS cited in the solicitation.  Unless
otherwise specified, the issues of the documents not listed in the DoDISS are the issues of the
documents cited in the solicitation (see 6.2).

AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE, INC. (ANSI)

ANSI Z90.1 Headgear Protective for Motor Vehicular Users Specifications for. 

(Application for copies should be addressed to the American National Standards Institute, 11 West
42nd St. New York, NY 10036.)
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2.4 Order of precedence.  In the event of a conflict between the text of this document and the
references cited herein, the text of this document takes precedence.  Nothing in this document,
however, supersedes applicable laws and regulations unless a specific exemption has been
obtained.

3. REQUIREMENTS.

3.1 Qualification.  The HGU-55/P helmets furnished under this specification shall be products
that are authorized by the qualifying activity for listing on the applicable qualified products list
before contract award (see 4.3 and 6.4).

3.2 Materials.  The materials used in the fabrication and assembly of the helmet components
shall comply with the requirements of specifications referenced on the applicable drawings and as
specified herein.

3.2.1 Recycled, recovered, or environmentally preferable materials.  Recycled, recovered, or
environmentally preferable materials should be used to the maximum extent possible, provided
that the materials meet or exceed the operational and maintenance requirements and promote
economically advantageous life cycle cost.

3.2.2 Shell.  The shell shall be a fiberglass cloth and epoxy resin laminate in accordance with
MIL–P–25421, Type I, Class 1, laminate cloth base number 181 or 181–150.  The shell shall be
comprised of 5 plies of reinforcing material that overlap at the centerline.  The shell shall be a semi–
void–free laminate and shall contain no defects which exceed those defined under 3.6 of MIL–P–
9400.  The molded shell shall conform in shape, contour and thickness to 81D5332 for the size
medium; 81D5333 for the size large; and 81D5334 for the size extra–large.  The thickness of the
shell shall be within a range of 0.035 to 0.050 inch, except that a maximum thickness of 0.095 inch
shall be permitted in the area of the laminate where reinforcing material is overlapped.

3.2.3 Fastener pile fabric.  The fastener pile fabric used for earcup retention shall be in accordance
with Drawing 79B4695.

3.2.4 Edgeroll.  The leather used in the edgeroll shall be sheepskin in accordance with KK-L-254,
Type A, Class 1, Subclass A.  The foam core used in the edgeroll shall be polyurethane foam (see
6.8).  The density shall be 3.5 to 5.0 pounds per cubic foot.  The adhesive used in the installation of
the edgeroll shall be consistent with Class 2, 3, or 5, Neutral Form A or B of MIL-A–5540 (see
6.8).  The thread used in the installation of the edgeroll shall be unbleached or white color, and the
size and type consistent with A–A–52094.

3.2.5 Energy Absorbing Liner.  The energy absorbing liner shall be fabricated from expandable
polystyrene plastic foam having a density of 2 - 2.5 pounds per cubic foot (see 6.8).  The inner
surface (concave side) of the liner shall be coated with white shellac or water thinned white latex
coating which will not collapse, soften, or visibly affect the foam structure and which will form a
base for adhesion of the fastener tapes to the liner.
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3.3 Design and construction.  The helmet and its components shall be constructed in accordance
with Drawing 81D5330, the subsidiary drawings listed below and their detail drawings, and the
requirements specified herein.

DRAWINGS COMPONENTS

79B4695 Pile Fastener Ear Section
80C4782 Chin Strap, Subassembly
80C4784 Nape Strap, Subassembly, Universal
81B5370 Lens Stop Device
81D5332 Helmet Shell, Medium
81D5333 Helmet Shell, Large
81D5334 Helmet Shell, X–Large
81D5335 Patterns. Edgeroll

3.3.1 Visor hardware.  The flanged nuts with washers shall be installed in the visor mounting
holes as shown on Drawing 68H274.

3.4 Performance.

3.4.1 Shell finish adhesion.  The shell finish coating shall adhere to the shell during normal use.

3.4.2 Heat exposure.  The helmet assembly shall not change in weight by more than 1 percent, nor
shall there be a change in distance between the shell center reference dimples greater than 0.25 inch.
 No other changes affecting appearance or serviceability and no visible distortion of the components
shall take place as a result of the heat exposure of up to 160 ± 27 oF.

3.4.3 Penetration resistance.  The helmet shell shall withstand an impact of a pointed, 16−ounce
steel bob freely dropped from a height of 10 feet.  The bob shall have a point having a maximum
radius of 0.015 inches.  Penetration shall be less than 0.25 inches when measured from outside the
helmet shell.

3.4.4 Impact protection.  When an impact of 35 foot-pounds  energy is applied to the helmet
assembly, acceleration experienced by the headform shall not exceed 150g for more than 6
milliseconds, 200g for 3 milliseconds, or 400g.

3.4.5 Windblast protection.  The complete helmet assembly shall not loosen  or tear away from
the headform or break during windblast of 450 ± 20 kt.

3.4.6 Fastener tape bond.  All fastener tapes shall remain bonded to the liner over at least 75%
of their total area when tested as specified in 3.2.5

3.5 Components used with the HGU–55/P helmet.  When procured as part of the HGU–55/P
helmet acquisition (see 6.2), the listed components shall meet the requirements specified herein and
shall compose a complete assembly.
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3.5.1 Buckles and thread.  Buckles shall be a 2–bar design, 0.75 inches wide, and constructed of
brass.  See Drawing 4–1–54.  The buckles shall have a black chemical finish applied in accordance
with established commercial practices (see 6.8).  The thread shall be nylon, size 1, black, general
purpose, twisted multiple cord (ply) construction, bonded or unbonded with a soft finish.  Each of
the individual yarns shall be twisted initially with not less than 6.0 turns per inch (tpi), and in the
opposite direction to the final twist.  The final plied twist shall be not less than 6.0 tpi.  The thread
size parameters shall be in accordance with table I.

TABLE I.  Thread Sizes.

Thread
Size Ply

Final
Twist
(t.p.i.)

Nominal
Tex

Number
(g/km)

Length per
pound (yards)

Breaking
force

minimum
pounds

Elongation
percent

maximum

1 3 6.0 68 – 76 5,801 - 8,700 9 26
2 2 or 3 7.0 46 8,701 - 13,000 6 26

3.5.2 Visors.

3.5.2.1  Visor lens coating.  The visor lens shall be polycarbonate with optical characteristics in
accordance with MIL–V–43511.  The visor lens shall be coated on the front and rear surfaces with
an abrasion resistant coating in accordance with MIL–C–83409.

3.5.2.2  Visor assembly, lightweight (Clear - MBU–12/P Trim).  The lightweight visor assembly
(Clear - MBU 12/P Trim) shall be in accordance with Drawing 81D5189–3.

3.5.2.3  Visor assembly, lightweight (Neutral Gray - MBU–12/P Trim).  The lightweight visor
assembly (Neutral Gray – MBU–12/P Trim) shall be in accordance with Drawing 81D5189–4.

3.5.3 Headset assembly.  The H–154A/A1C headset assembly shall be in accordance with Air
Force Drawing 7136036 except that the color of the earcup, earseal, and earcup inserts shall be
black.

3.5.4 Absorbent liner.  The absorbent liner shall be in accordance with Drawing 70360.  The
fabric used in the construction of the absorbent liner shall be preshrunk prior to cutting and
stitching, shall be knitted simplex, Type I, and shall be gray.  The thread used in the construction of
the absorbent liner shall be size 2, nylon, general purpose twisted multiple cord (ply) construction, 
unbonded with a soft finish.  Each of the individual yarns shall be twisted initially with not less than
7.0 t.p.i., and in the opposite direction to the final twist.  The final plied twist shall be not less than
7.0 t.p.i.  The thread size parameters shall be in accordance with table I.

3.5.5 Retainer jack.  The retainer jack shall be in accordance with Drawing 60B4278.

3.5.6 Pad set, fittings, earcup.  The pad set, fittings, and earcup shall be in accordance with
Drawing 64A2217–4.
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3.5.7 Bayonet receiver kit.  The bayonet receiver kit shall be in accordance with Drawing
82A5614–10.

3.5.8 Lens bag.  The lens bag shall be in accordance with Drawing 79B4402.

3.5.9 Visor lens cover.  The visor lens cover shall be in accordance with drawing 82C5701.

3.6 Finish and color.  The molded shell shall be trimmed to the specified edge contour and all
holes cleanly punched or drilled at the required locations.  All flash shall be removed.  The exterior
surface shall be cleaned and smooth.  The edge shall be sanded to remove sharp surfaces.  The
exterior surface shall be primed and then coated with a polyurethane paint in accordance with MIL–
PRF-85285 that will meet the adhesion requirements when tested in accordance with 4.5.5.  After
drying, the paint finish shall be smooth.

3.6.1 Molded shell.  The color of the molded shell shall be gray conforming to 36231 of
FED-STD–595.

3.6.2 Leather.  The leather used in the edgeroll shall be lusterless gray conforming to 26132 of
FED–STD–595.

3.7 Identification of product.  Each helmet assembly and components shall be identified in
accordance with the contract (see 6.2).

3.8 Weight.  The weight of the complete helmet assembly, consisting of the painted shell, thick
leather edgeroll,  buffer leather, lens stop devices, fastener pile fabric and snap fasteners (for visor
lens attachment), shall not exceed 1.05 lbs. (475 grams) for size medium, 1.18 lbs. (535 grams) for
size large and 1.27 lbs. (575 grams) for size extra large.

3.9 Workmanship.  All components, parts, and equipment shall be constructed and assembled in
accordance with commonly accepted industrial workmanship standards.

4. VERIFICATION

4.1 Classification of inspection.  The testing requirements specified herein are classified as
follows:

a. Qualification inspection (see 4.3)
b. Quality conformance inspection (see 4.4)

4.2 Inspection conditions.

4.2.1 Atmospheric conditions.  Unless otherwise specified in the individual test, all tests shall be
performed at ambient pressure, at a temperature of 77 ºF ± 14.5 ºF, and at a relative humidity of
70% or less.
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4.2.2 Items required for windblast test.  The following items are required in conducting the
windblast test:

a. Mask, Oxygen MBU–12/P (MIL–M–87163)
b. Bayonet Receiver Kit (Drawing 82A5614-10)
c. Visor Assembly, Lightweight, MBU–12/P (Drawing 81D5189)
d. Thermal Plastic Liner (TPL), P/N 84D6838
e. Headform (see 6.7)

4.3 Qualification inspection.

4.3.1 Qualification test samples.  The qualification test samples shall be representative of the
production equipment and shall be identified with the manufacturer's part number and such other
information as required by applicable drawings.

4.3.1.1  HGU–55/P helmet assemblies.  Unless otherwise modified by the contract or by the
procuring activity (see 6.2), qualification test samples shall be as follows:

a. Sample A:
(1) One chin strap assembly with installation hardware (Drawing 80C4782).
(2) One nape strap assembly with installation hardware (Drawing 80C4784).
(3) One molded shell of each size, trimmed and drilled, painted, and without 

edgeroll (Drawings 81D5332, 81D5333, and 81D5334).

b. Sample B:  Two helmet assemblies of each size specified on the contract or purchase
order that are completely finished and assembled in accordance with this
specification and Drawing 81D5330.

c. Sample C:  Two helmet assemblies of each size specified on the contract or purchase
order that are completely finished and assembled in accordance with this
specification and Drawing 81D5330.

d. Sample D:  Four HGU–55/P helmet assemblies that are completely assembled in
accordance with this specification and Drawing 81D5330.  The size of these helmets
may be medium or large depending upon the size of the windblast test headform
required in the conduct of the test.

e. Sample E:  Two HGU–55/P helmet assemblies that are completely assembled in
accordance with this specification and Drawing 81D5330.

f. Sample F:  Two HGU–55/P helmet assemblies that are completely assembled in
accordance with this specification and Drawing 81D5330.

g. Sample G:  Two HGU–55/P helmet assemblies of each size, consisting of
components listed in 3.8.
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h. Sample H:  When procured as part of the HGU–55/P helmet acquisition (see 6.2),
one each of the following components.

(1) Visor Assembly, Lightweight (Neutral Gray - MBU–12/P Trim)
(2) Headset, Electrical H–154/A1C Assembly
(3) Absorbent Liner Assembly, Medium or Large
(4) Retainer Jack
(5) Pad Set, Fittings, Earcup
(6) Bayonet Receiver Kit
(7) Cover Lens Assembly
(8) Lens bag

4.3.2 Qualification testing.  The qualification test samples shall be subjected to the tests listed in
table II.

TABLE II.  Qualification tests.

Test
Sample

Characteristic Requirement
Paragraph

Test

A Materials 3.2 4.5.1

A Design and construction 3.3 4.5.1, 4.5.2, 4.5.4

B Shell finish adhesion 3.4.1 4.5.5

B Liner adhesion compatibility 3.4.8 4.5.13

C Heat exposure 3.4.2 4.5.6

D Windblast protection 3.4.5 4.5.9

E Impact protection 3.4.4 4.5.8

F Penetration resistance 3.4.3 4.5.7

G Weight 3.8 4.5.12

H Dimensional examination 3.3, 3.5 4.5.1, 4.5.2

I Visor lens optical characteristics 3.5.2.1 4.5.10

J Coating abrasion resistance 3.5.2.1 4.5.11

4.4 Quality conformance inspection.  Quality conformance inspections shall consist of the
individual tests specified herein.  Lot sizes shall be specified by the procuring activity (see 6.2).

4.4.1 Individual tests.  Each helmet assembly and associated components, if applicable, shall be
subjected to the following tests:
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a. In–process examination (see 4.5.3).
b. Visual examination of molded, unpainted shell (see 4.5.3.1).
c. Visual examination of painted shell prior to installation of edgeroll (see 4.5.3.2).
d. End-item visual examination (see 4.5.4).

4.4.2 Sampling plans.  Unless otherwise specified, sampling plans shall conform to an accepted
commercial sampling standard (see 6.2 and 6.8).

4.4.2.1  Sampling plan A.  The items specified in table III shall be subjected to the dimensional
examination of 4.5.2.

TABLE III.  Sample unit for dimensional examinations.

Component Sample Unit

Molded shell, unpainted 1
Chin strap assembly 1
Nape strap assembly 1
Pad set, fitting, earcup 1
Absorbent liner, each size 1
Visor lenses - MBU-12/P (Neutral Gray) 1
Bayonet receiver kit 1
Lens cover 1
Lens bag 1

4.4.2.2  Sampling plan B.  The items listed in 4.5.3.3 shall be subjected to visual examination.

4.4.2.3  Sampling plan C.  Helmet assemblies from each lot shall be subject to the following tests.

a. Shell finish adhesion (see 4.5.5)
b. Heat exposure (see 4.5.6)
c. Penetration resistance (see 4.5.7)
d. Impact protection (see 4.5.8).

4.4.2.4  Sampling plan D.  Helmet assemblies of each size, assembled in accordance with 3.9 shall
be taken from each lot and subjected to examination for the weight as specified in 3.8.

4.4.3 Common hardware.  The common hardware such as screws, nuts, washers, eyelets, and
grommets used in the fabrication and assembly of the helmet shell components shall be inspected
in accordance with their applicable drawings and specifications.
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4.5 Tests.

4.5.1 Materials and hardware examination.  The materials and hardware used in the fabrication
and assembly of the HGU–55/P helmet, and if applicable, the used–with components (see 3.5),
shall be examined to determine compliance with the requirements of applicable specifications,
standards, and drawings.

4.5.2 Dimensional examination of molded shell.  The dimensional examination of the unpainted
molded shell shall be in accordance with applicable drawings and the following shall be checked:

a. All hole sizes and location dimensions.

b. Shell thickness at four random locations along the edge contour and at six widely
scattered locations along each half of the shell (right and left).  The average
thickness of the 10 locations shall be within the limits specified in 3.2.2.

c. Overall shell width at the center references dimples and the overall shell height at
butt-line 0.00 on Drawing 81D5332 for size medium, Drawing 81D5333 for size
large, and Drawing 81D5334 for size extra–large.  Each dimension shall be within
0.25 inches of the specified total.

d. The overall shell width at the front edge contour at the following specified water lines.  Each
dimension shall be within 0.25 inches of the specified total.

Size medium: water line 1.50 and 3.50
Size large: water line 1.00 and 3.00
Size extra large: water line 1.00 and 3.00

4.5.3 In-process examination.  Visual inspections shall be made during the manufacturing process
for defects as specified in table IV.
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TABLE IV.  In–process visual examination - noted problems.

Molded shell, unpainted

,blisters or delamination

Helmet shell
Shell visibly warped or distorted

Color not uniform over total surface
Gloss of finish different than standard color chip

Orange peel, runs, or sags in paint
Scratches, scuffed, or abraded areas

Fitting holes, incorrect location or size

Visor, assembly lightweight
Edge bead not securely adhered to visor

Pile fastener not securely adhered to visor
Tears, cracks, or holes in beading

Buckle missing
Snap fastener component missing

Snap fastener incorrectly set
Loose stitching, skipped stitches or not back stitched

Webbing routed through buckles correctly
Ends of webbing not seared

Attaching rivets correctly installed
Material not as specified

Identification label missing or illegible

Lens covers, visor
Materials not as specified

Loose stitching, skipped stitches or not back stitched
Color not as specified

Absorbent liner assembly
Material not as specified

Loose stitching, skipped stitches or not back stitched
Incorrect size marked

Any hole, tear or soiled areas

Pads, fitting earcup
Hook or pile fasteners not secured properly
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TABLE IV.  In–process visual examination - noted problems - Continued.

Chin strap or nape strap
Material not as specified

Any grommet incorrectly installed
Snap fastener insecurely set

Loose stitching, skipped stitches, or not back–stitched
Ends of webbing not seared

Lacing cord not seared properly
Lacing cord improperly laced

Buckle tab missing

Energy Absorbing Liner
Liner not properly aligned in shell

Any gaps between liner and shell exceeding 0.125 inch
Inner surface of liner not coated

Any fastener tape missing
Centerline beads not discernible
Size code letter not discernible

Liner not uniformly bonded to shell
Soiled or stained areas

Edgeroll (gray leather)
Color not as specified
Any crack, hole or tear

Not properly secured to shell
Excessive glue on edgeroll

Lens stop
Color not as specified
Any crack, hole or tear

Bayonet receiver kit
Spacer not black as specified

Any sharp edge or burr
Component missing

4.5.3.1  Visual examination of molded shell, unpainted.  Prior to preparation for finishing the
molded unpainted helmet shell shall be examined as specified in table IV.

4.5.3.2  Visual examination of painted shell prior to installation of edgeroll.  The helmet shell shall
be examined for defects as specified in table IV prior to installation of the edgeroll.
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4.5.3.3  Visual examination of components prior to assembly of helmet.  The components identified
below shall be examined for defects prior to installation on the helmet (see 6.10).

a. Molded shell, unpainted
b. Helmet shell
c. Visor, assembly, lightweight
d. Lens covers, visor
e. Absorbent liner assembly
f. Pads, fitting, earcup
g. Chin strap or nape strap 
h. Energy absorbing liner
i. Edgeroll (gray leather)
j. Lens stop
k. Bayonet receiver kit

4.5.4 End-item visual examination.  The complete helmet assembly, consisting of the items below,
shall be examined for defects, specified in table V, and cleanliness prior to packing and shipping. 
The end-item shall also be visually inspected for compliance with commonly accepted
manufacturing and workmanship standards (see 6.11).

a. Helmet Shell
b. Edgeroll
c. Earcup section fastener, pile fabric
d. Visor assembly, lightweight
e. Chin strap or nape strap
f. Lens stop

TABLE V.  Classification of defects, end-item visual examination.

Helmet shell
Any visor snap fastener missing

Scratched, scuffed, or abraded areas
Hardware not black as specified

Identification label missing, illegible, or not of permanent type.

Edgeroll (gray leather)
Color not as specified

Any crack, hole, or tear
Not properly secured to shell
Excessive glue on edgeroll

Earcup section fastener Pile fabric
Not properly secured to inside of helmet

Color not as specified
Improperly located in earcup section
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TABLE V.  Classification of defects, end-item visual examination. - Continued

Visor assembly, lightweight
Edge beading not securely adhered to visor
Pile fastener not securely adhered to visor

Tears, cracks, or holes in beading
Buckle missing

Snap fastener component missing
Snap fastener incorrectly set

Loose stitching, skipped stitches or not back–stitched
Ends of webbing not seared

Material not as specified
Clean, free of fingerprints, dirt

Chin strap or nape strap
Assembled to helmet incorrectly

Lens stop
Not properly secured to helmet

4.5.5 Shell finish adhesion test.  With a scribe held at approximately a 30º angle, cut three parallel
lines approximately 0.063 inches apart on the painted surface of the shell.  These lines shall be
crossed at right angles with three parallel cuts approximately 0.063 inches apart forming four
squares.  Sufficient pressure shall be applied on the scribe to cut completely through the painted
surface.  Separation or lifting of any of the shell finish squares from the shell shall constitute failure
to pass this test.

4.5.6 Heat exposure test.  The helmet assembly shall be stabilized for 1 hour at standard test
conditions.  The helmet assembly shall then be weighed, and the distance between the shell center
reference dimples on the shell shall be measured.  The helmet shall be placed on its crown in an air–
circulating oven at a temperature of 160 ± 27oF for a 4–hour period.  The helmet assembly shall
then be removed from the oven and stabilized for 1 hour at standard test conditions.  Any change in
weight shall not exceed 1 percent nor shall the measured distance vary more than 0.25 inch from the
original measurement.  Following the heat exposure test, there shall be no distortion of helmet
components, defects in finish, or separation of adhesive bonds.

4.5.7 Penetration resistance test.  The helmet assembly shall be fit on a rigid headform (see 6.7) to
ensure firm support around the target area when properly positioned for tests.  The helmet assembly
shall be subjected to impacts by a 16-ounce steel bob, having a 60o included angle pointed tip with a
radius not greater than 0.015 inch and minimum Rockwell hardness of C-60.  The bob shall be
dropped (free-fall) from a height of 10 feet onto the outside surface of the helmet shell in a direction
perpendicular to the surface.  The points of impact shall be one in each 60º sector at a radial
distance of 4.5 inches from the apex and at the apex.  After each impact the test bob shall be
reinserted into the depression with approximately a 10-pound force, and the total depth of its
penetration into the helmet shell shall be measured.  Penetration in excess of 0.25 inches at any test
point shall constitute failure to pass this test.
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4.5.8 Impact protection test.  The helmet shell shall be mounted on a rigid headform (see 6.7) and
impact tests shall be performed in accordance with ANSI Z90.1 by the rigid anvil method using the
hemispherical impactor, and the following exceptions: the helmet shall be subjected to single
impacts only at the front, back, crown and each side location.  The helmet–headform off–set
distance shall be measured at each impact site and the weight of the headform drop system obtained
prior to test.  Based an the system drop weight, the height of drop shall be determined to deliver 35
foot–pounds impact energy.  The acceleration recorded shall not exceed 150g for more than 6
milliseconds, 200g for 3 milliseconds, or 400g.

4.5.9 Windblast protection.  The helmet assembly shall be mounted on a rigid headform (see 6.7)
with the appropriate oxygen mask in place and the lightweight visor assembly in the operating
(down) position.  The headform shall then be secured in the test platform and exposed to windblast
velocity of 450 ± 20  knots at the attitudes listed below.  Separate helmet assemblies may be utilized
for each of these attitudes:

a. Head on
b. 45° yaw to the right
c. 45° yaw to the left
d. 30° pitch aft

The helmet assembly shall not loosen or tear away from the form and shall not break.

4.5.10  Visor optical characteristics.  The visor lens shall be inspected and tested in accordance with
MIL–V–43511.

4.5.11  Coating abrasion resistance.  The coating on the visor lens shall be inspected and tested in
accordance with MIL–C–83409.

4.5.12  Weight.  The complete helmet assembly, as defined in 3.8, shall be weighed.  Weight of the
helmet shall be determined in increments of  0.01 oz. minimum.

5. PACKAGING

5.1 Packaging.  For acquisition purposes, the packaging requirements shall be as specified in
the contract or order (see 6.2).  When actual packaging of materiel is to be performed by DoD
personnel, these personnel need to contact the responsible packaging activity to ascertain requisite
packaging requirements.  Packaging requirements are maintained by the Inventory Control Point’s
packaging activity within the Military Department or Defense Agency, or within the Military
Department’s System Command.  Packaging data retrieval is available from the managing Military
Department’s or Defense Agency’s automated packaging files, CD–ROM products, or by
contacting the responsible packaging activity.
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6. NOTES
(This section contains information of a general or explanatory nature which may be helpful, but is
not mandatory.)

6.1 Intended use.  This helmet assembly is intended for use in high performance aircraft.

6.2 Acquisition requirements.  Acquisition documents must specify the following:

a. Title, number, and date of this specification.

b. Size of helmet (see 1.2).

c. Issue of DoDISS to be cited in the solicitation, and if required, the specific issue of 
individual document referenced (see 2.2).

d. Qualification requirements.  The following information items from impact
protection testing should be included.

(1) Test configuration drop weight
(2) Helmet–headform off–set distance
(3) Thickness of custom–fit liner and shell opposite all impact sites
(4) Drop height
(5) Impact velocity
(6) Impact energy
(7) Acceleration–time data as follows:

(a) Peak acceleration
(b) Total time of pulse

e. Selection of applicable levels of preservation, packaging and packing (see 5.1).

f. Procurement requirements for the following items (see 3.5):

(1) Retainer Jack
(2) Pad Set, Fittings, Earcup
(3) Absorbent Liner Assembly, Medium or Large
(4) Headset, Electrical H–154A/A1C Assembly
(5) Bag, Lens
(6) Visor Assembly, Lightweight (Neutral Gray - MBU–12/P Trim)
(7) Bayonet Receiver Kit
(8) Cover Lens Assembly

g. Qualification test samples other than those specified in 4.3.1.1.

h. Sampling plan requirements.
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i. Lot size and , if desired, sample size (see 4.4 and 4.4.2).

j. Procured items such as common hardware (see 4.4.3) will be inspected at receipt 
and the inspection results will be documented in accordance with the contact.

k. Identification or marking of product (see 3.7).

6.3 Inspection levels for helmet shell components and end-item examinations.  The inspection
level for the dimensional examination should be conducted using an acceptable commercial
sampling standard such as ANSI/ASQC Z1.4.  The helmet shell components should be examined
for compliance with dimensions required by the applicable drawing.

6.4 Qualification.  The attention of the contractors is called to the requirements with respect
to products requiring qualification.  Awards will be made only for products which are, at the time
of award of contract, qualified for inclusion in the Qualified Products List QPL-87174 whether or
not such products have actually been listed by that date.  In order that the manufacturers may be
eligible to be awarded contracts or purchase orders for the products covered by this specification,
they are urged to arrange to have the products that they propose to offer to the Federal
Government tested for qualification.  Information pertaining to qualification of products may be
obtained from San Antonio Air Logistics Center/TILDD, 485 Quentin Roosevelt Rd., Kelly AFB,
San Antonio, TX  78241–6425.

6.4.1 Retention of qualification.  To retain qualification, the manufacturer must forward
certification at 2–year intervals to the qualifying activity stating that the company still has the
capabilities and facilities necessary to produce the item and that the product has not changed in any
way.  The qualifying activity will establish the initial reporting date.

6.5 Government furnished property.  The items in table VI will be furnished to the contractor
for accomplishment of the windblast test.

TABLE VI.  Equipment furnished for windblast test.
Quantity Item

4 Mask, Oxygen, MBU–12/P (MIL–PRF–87163)
4 Bayonet Receiver Kit (Drawing 82A5614)
4 Visor Assembly, Lightweight, MBU–12/P

(Drawing 81D5189)
1 Set TPL fitting set (see 6.4)

6.6 Custom fit liner.  The manufacturer will fabricate a TPL suitable for use with the test
headform and particular size of helmet shell subjected to penetration, impact and windblast.  In this
regard, the manufacturer will request the required support items from SA–ALC/TILDD.

6.7 Test headforms.  The manufacturer may be required to obtain an appropriate test headform
from a test agency for use in the fabrication of custom fit liners.
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6.8 Guidance specifications.  The following specifications are suggested as guidance.

a. MIL–F–495 - Finish, Chemical, Black, for Copper Alloys
b. MIL–P–19644 - Plastic Foam, Molded Polystyrene, (Expanded Bead Type)

6.9 Sampling.  ANSI/ASQC Z1.4 is an accepted commercial sampling standard.

6.10 End-item examination and defects noted during prior production.  Table VI provides a list of
the areas that have been used in the past for end-item examination and defects noted during prior
production.

6.11 MIL–H–83147.  Applicable portions of MIL–H–83147, Helmet Shell, Flying, HGU–22/P,
have been incorporated into this detail specification.  MIL–H–83147 has been inactivated.

6.12 Subject term (key word) listing.

Buffet, anti
Fiber glass
Finish, shell
Impact
Liner, absorbing, energy
Molded
Pad, fitting
Protection
Roll, edge
Strap, Chin

6.13 Changes from previous issue.  Marginal notations are not used in this revision to identify
changes with respect to the previous issue due to the extent of the changes.

Custodians: Preparing activity:
Air Force – 99 Air Force – 82

Review activities: (Project No. 8475–F249)
Air Force - 11, 31, 45
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assemblagesshall conform to the applicablegpecifieatioaand aha~ be 6S
.SPeCified herein ~a on the appliable drwin@. ”“.”.“ .,

“3,4 construction. tie helmet esse@lages “ehi~ be cqnstruc~kd.!’na~cerd:
ante with the followfisdraminwt” , ~.

e. Nelmet Sh+l ,h.cxi+lage (PSK~37/P) ,-954M~OO”.’, .:.. .,“‘( .. :,. ,‘

b. ielmst 7+ei. Aa+@lase (Pl&-iolP) :-95Ai500 ,; ‘ ‘ “.,’..,.” ,,

C; .,Helmet.Vti’or+!sseajblage~..(ESK-4/p)” -95fiW4fJfJ,...”’. ~~“’”.:, ...“.. :’,,, ...

3“ ““”

.. . ..,-- -.
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* 3.4.1 Molding. Molded eompnnentsshsllbe molded in such a manner as to
produce no distortion or warpage, Mnlding materials shall be surh MS to
produce maximum strength snd maximumweight.

* 3.4.2 _ ,~: lenses.shall be in’accordancewith UI&V-85374.

3,5 Performance.

“3.5,1 PRK-37/P’Helmet Sh6.31Asesrhlage,

3.5.1.1 Petietratinnresistance. The helmet shell assemblage,whrn tested
as speeiffed in -4.6.3.1,shsll not exhibitelectrical contact between the
test striker snd the cemductimgsurfaceof ‘thehesdform.

3,5.1.2 Sound attenuatlm. ‘l’behelmetshell sssemblsge,whsn test6d as
specifi@ In 4,6.3.2,.shnllprovfde the soend attemuatim specified in
Table I.

TABLE 1. kfeansound attenuationvalue
minus one stsndarddewiation, in DB. &/

Frequeney (Eertz)

’12J ~ ~ 1,000 2,000 3,000 .4,000 m M

Kini.mien
* acceptable 7’ 8 20 30 35 40 40 40 40

~/ Values reprsssnt the smount,of hearing protectingespected for S4 per-
cent (mean minus one stsndarddeviation)of the users.

*.3.5.1.3 Adhssion of finish. The finish of the helmet shell, when tested .
,ssspecified in 4.6.3.3, shall not show eny evidence of lifting of eny of
the squares.

* 3.5.1.4 Weight”(shell). ‘1’behelmet she33 assemblage;wheu tested *
spe.iifisdin “4.6.3.4,shall not sxceed’1.70 pounds for”the medium size and .
1.75 Ibs. for the large’size.

.3.5,2 PRK-40/P Helmet Li.ierAssembla@

3.5.2,1 J.mPset enerSY attenuation. The helmst liner; when tested ss
specified in 4.6,4.1, shall meet the following.requirenients.

3,5.2.1,1 400 greauirement. The accelerationof the test headformshall. ,.
not‘exceed400 s!s.

‘....

4

I “

—
—
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3.5..2.1.2200 R requfrenknt. Accelerationsof.the test hesdform in excess.
of, -2OOg*s shallma exceeda time duration of 2 milliseconds.(E) abOve.
the 200 g lavel. . .

3,5.2.1.3,150 k requirenient,Acceleraticmtsof the test.hsadformin sx@ss “
of 150 g-G shall not sxc.ee&a.tfme duratim of 4 ms above the MO g level. “.‘.

3.5.2,2 Weight (liner), The helmet liner assemblage;wlkn ‘t&t@ as
specifiedin 4.6.4.2~ .she3.2not exeeed.0,60pownd formedium.slie and .65 .
pound for large size. . .. ..

3.5.3 EIK-4/P 7ielmetVisor Ass&lige. .,.

3,5.3.1”Windblast rskisttic.e.‘fhehetit visoi”“&semblag.i,.“whentasted*
specffiedti 4.6,5.1,sha33not rise, loosen or shm e+idence of material
failure.

3,5.3.2.Wefght (vft?or).‘Yhehelmet wiser +semblage, *6u .testsdas
specifiedIn 4.6.5.2;shell mot excesd ,70 potuidsfor the medium size end
.80 pounds for the.Mrge’size. . ..

3;6 Identificationof product. Ea& helmet eompcmsrit.~sembl”ageshall be
identifiedin accordancewith HIL-SI!O-130end +s21 have a permanenttype
M@ applied in accord.#wewJth the applicabledrawing.

9.7 Workmmnshiy. Workmanshipshall be in accord.aticewith the high grede
practices for the process involved. ne. he&&t c&ponent assemblages. 5hati “-
be cleaned end finishedand shall completelymeet the quility cunfoW+c~
lwele speclfiadin Section 4 (see 4.5).

4. QUAL12’YASE08AWSS”~RoPISIOWS

4,1 I&won sibilltyfox inspection”,U@e.ss otherwisespecified.in the CO*
tract, the contractoris responsiblefor the performanss Of all inspectfsn
requiramentaas epecific$dhereip. Except as otherwisdspecifiedin the
contract,the contractormay use his bwn or any other facflftisssdtsble
for the performshce of’.the inspectionrequiramenlxspecifiedherein, +ess.
.diaapprovedby the Government, The’Government&seive.4 the’right to psrfoxm
any of the i~pections set forth in tha specificatlgqwhere sucf!inspections
are deemed necessary to assure sgpplies and servi~s conform to prescribed
requirements.

4.2 Cl=sif ication of fipeeeion, .’fIieInspectionreguireqentsspe~ifled .. ,
herein are clessifi$das fol.hws:

a, Qualfficatioa“inspection.QaalifZ&.itioninspqcii”~~nsists’Of.
tests and examinations”perfo~d on sample<.eubtitt$dfor apP.~~el
as qualifiedproducts. (see 4.3. )

.5

!. -:-.
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c.

First article inspection. First article inspection consists of
teet? and cxcminationsperformed on sampleswhich are representative
ef the productionitem after eward of contract.to determine that
the production itcm confnrms to the requirementsof this specifica-
ti~. (See.4.4.)

@31ftY c.eafO~ziice’iMP&tion. Qud&y &nfOrma&e “’itipection’ .’
conciste of’tests end examinationsperformed on individualpro@c,ts
or lots with the requirementsset .forth in this specification.
(See 4.5.) ~~ ,

4.3 & alifiCetiOn incP’ection. QtMif ication f.nspection.ehallconeist of
the’examinationscnd tests epecified in T@le II.

‘21@LEII.. Qucliff.cationinepectiun.

Rcquir*ent.“ ‘fect~mcthod
Inspection, .. , ‘ paresraph ~ peregraph

Visuel and.dimcnelonal 4.6.1
exeminatioa

.PcnetratiOnrc9istcnce ,3.5.1.1 4.6.3.1
,Soundattenuating 3.5.1.2 4,6.3.2
Adhesion of finieh, 3.5.1.3 4.6.3.3
Weight (shell) 3.5.1.4 4.6.3.4
*act ekergy attenuation 3.5.2.1 4.6.4.1
Weight (lfncr) 3.5.2.2 4.6.4.2
Wlndblaet resistance 3.5.3,1 4.6.5.1
-Weight (visor) 3.5.3.2 4.6.5.21-

* 4.3.1. Oualification inspectioneemples. The qualificationinspection
swles .shcllconsist of*

PEK-371P lf&et Shell Ac9’cmblag&a. 4 Be.

b. 4 Ea.

c. 4 Ea.

d. 4 Ea.

e. 4 Ea.

f, 4 ‘U.

Medium Size

Large Size

Uedium Size”

Large Size

Medium Si~e

IArge Size “.

.PsK-37/P Helmet Shell A6semblagcc

PsK-4a/P Helmet Liuer Assemblages:

“PsK-40/P Helmet Lhcr h“scmblagti

.XEK-4/P Helmet Visor Aesembleges

SiK-4/P’ . .E+nt. Visor A.+@mblages “,

I
$
I
I

I
,
I

. .

6“”””

..’

,.-’
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s. 9ihl.’ 3ofm3/954As51&1 Fitting Pd ‘ets “. ..

h. 9 I&. 30003/765M232-l I&seal Sets

~e quzlf.ficatiw.s&ples shtil tiefo&ar!3cd.&. specifiedin 6.j. ~“. ~ ~‘
samplac ehall be plainly identiffed by securely attachedtags inai%d with
*e following information:.

SsmplG‘aubmiVtedby “(name)(dete)‘forquc21fi&.on incpe:ti&. “” ~.
“in accordancetith the requirements.of this $#ecification under
~tharfcetion (refer-e authorizingletter end numhgr) (see 6;3)v .. “. ... ..

..
.4.3.2 “Retention. ‘& ret&ti~” of qualificationeh~l .coneistof “verff$ca-
tfon.to determihe cca@fenee of the qualified‘helmet“COmPOUCSIt‘SSS@lS&
with the requirement of this specifiection. . “. “‘. . .

“Rverytvo yeers each manufacturershall be requested t~ fOward tO
WADC certificationsigned by a responsibleofficial of msuagement, attestiu
that the listed product(s) is still avaflable.ftOUlth? &t~ pl*t $cm be .,
produced under the SSIIM mnditione cc .orWmallY” qua~~f~+;”~.;’.s .Sme
procces, titsricls, coaetruction,dk.si~’,msnufact.ureits.pafr n@erj 0?
decfgnatinn:cnd meets the requirementsOf the ~.rr~t @sue ‘f the ‘pecif’- “‘.“.
cation.. Fd.2urc to provide the c’ert!fiatienvi~ be “CSUC~for f~wa~”” ..
frem the QPL. dfter completionof the certificationreview, th=.QPL shall
be reprinted to show the @te of va3idati.on.“.

4.4 Fir6t article incpsction. Firct article&apectiom shall cbec$st of-
tha fo22cwi% exeminationccnd tcets: .

a, Vis&l. &d-ional exsminatfOn .“”- “,, “.. ..

b. Weight
. . . . . . “,.

4,4.1 First article“SCMPICC. Unless otherwise”e~cified, 8S soon ss
practicableafter award of the contiact or order, thk wufecturer. sh~l
submit firat article s~ples, of the Qpplicsbleheht asse*~g@ in ‘k
follovfng sizes end qumtiti=: 4

a. 2 Ea.

“b. ~2 Ea.

c. 22s.

d. ,’2se.

e. ,2Ss.

f. <2 b..

3@dium Size iRR-371F Mslmet Shel+’&issmblagCS~.

Large Size P.~-37/P ‘ Helmet ShfSi ~Y~blag+””. :

14ediumSize 3’RK-40JP Ee2qet Liner”~s+~~es”

Medium.,gize 6+-41P Helmet Visor Ae~,*lage6” ,

Large Size R&-k{P ~kt V&”OC f+emklrigas.
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I

The samplee shall be representativeof the contraction, workmanship,
componentsand materials to be ueed during prcdutition.ficm a manufacturer
is in continuousproduction of the helmet component aeeambl.cgesfrom con-
tract to cont~act, submission‘offurther first article inspectionsamples
on,the ncw contract may.be waived at .thadiscretion of.the procurimg . .
activity’(see’6.2). Approval of the first.article Impectioa sxle. or
wciklng of the firs’tarticle inepectioad6es ‘notpreclude the requikenuinte
for perfor@ng the quality coafocwaqce.inepectfon. The first article
imcpectionsamplac shall be furnishedthe Government es directedby the
contractingo,fficer(EC+C6.2.1)●

.;
4.4.1.1 tlpoathe completionof the first erticle.Inepectlon,all the
applicable inspection’reports, and when applicable,.recommendatibncand
connnents.pertinent foruse in monitoringproduction.“Bhallba recorded
(DID No. DI-T-5329). One helmet coiponentaasamblegeof eaah sfzeb shall
be returned to the manufacturer for use in m~torimz ur”bduction.The
other aasewblage(s)will be consummedo: destroyed i;.~hefirst article .
inspection end-shellnot ‘becomalderedas par! of the quantity to be
deliveredunder contract. (gee 6.2.2.) ..

4.5 Quality conformance‘inspection.‘The s’empliugcud imspectlon leiele ‘”
shall confOrm to MIL-S’2D-105, Quality c$mformance iospeetian shall consist
of the fnllowiwg:

a. visual and dimensionalexamination

b. Packag$g

4.5.1 %wplin~.

4.5.1.1 Inspectionlot. An inspectionlot shall be expressed in units of
helmet componentassemblagesmade under essentially the scme conditionsand
from the same materials. The sample unit shall be one helmet component
esscmblasel

.4.S.1.1.1 Packcgin&. An inspectionlot shall be C%pressed in units of one
fully.prepared abipping container,,containinga helmet’component assemblage
fully.prepared for delivery,made.from essentially the same materials and
compnnenta. The ample unit shall be one shipping container,crmtaininga
helpet Conlponemtassemblage,fullyprepared for delivery Mth the exception
that it naed”not be sealed.

I

1’
1.

4.5.1.2 “Semplingfor teatc cnd examinationof helmet component assemblage=..
The .s@nple-size,acceptance criteria,:testsand crcmin,atiomerequiredfor
tha .helwetctiponent assemblageshall be cc ‘apecified in Table III.
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TABLS III. Quality c.mfOrmance.Inspections.’ ..

Inspection

Visuil &i
dimensional
examination

Packaging

restmethod “ sample . Acceptw,ce
paxagraph size , ., , criteria

4;6.1” W&y “*t for Critfa Reject ill units wfth”
:defects. .Insp@tian any criticaldefects
Level 11 for.minor md aa @eptable’
d~ects. Q@itg I&q of:15.0

defects per “1OOur+
for minor defects.

4.6.2
I
InspectionLevel “S-2 I h~ccept~”ie QuaVty

Level of 2.5 defects

4,6 Inspection”metliods.

I l“”per 100 units.

.4.6.”1Visual and dimeniionil”w~tim. Every’heJin@-compqwnt’assemblage ~‘
shall be examinedvisually.and dtie~itiy t~ dete~ne CO~Omnce ‘0
this spe~f ication and the applicabledrSvings. lhe classificationof ,.
defects in Table IV shall be.used to classify the A.Sfe.ctsfo~d..

.

TAS&E IV: Classificationof defec- fOr v~~ ~d d~~iOn~”’
examinationof tha helmet shell ascwimblat?e.

~.Defect

a.

b.

c.

d.

e.

f..

a.—

* componenttisfng, malfoti, fr=cturd “Or?the?
wise damaged

Any romponentnot “ksape:ified

Any functioningpart that works with ‘difflculty .”.”.

day componentloose or othemr@e not“.ret&ed

AIW molded cdon.=nt warped, dist!~tedOr crakked

Improper.positioningof holes ... .

L&l or identificationtag kissing

Major

x.

x

x

“x

.x
x

x

Minor

9 :’”.
.,

,.
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V&S IV. Claasifimti~ Of defectc for vfcucl and dfmensionti
examination of the helmet shell assemblage (Continued).

..

Defect

h.

L

3.

k,

1.

m.
—

H&act shell trim, drill cud tintsurdim@icis&
not tn accordancewith applicable drawings spqcified
@n drawih& 954A8200 or 95.4M201

All v~alble dim.&io&, other tham the helmet shell
:trim, drill and contourdimencionc, not cc specf.ficd

,Surface unclcari,rough, nicked or other flaws ‘

color not ac epecifled

Surface.cra,stiin finish of helmat 6hell or visor

Materiti tiperfectionc not effecting’semicccbllitj

Hajor

x.

...

Minor

x

x

x

x

x

6.6.2 Packagin!+fispection. Each of the fully prepered shipping cr.ntcinars,
containinghelmet c~oncqt aaarmblnges,selectedIW a sample mft .frum *
lot, shell be vieuclly axcmf.nedto determfnnthat the packaging,PackfDS,
cud harking cnnfnrm to @is epecificatisn and the applicable drcwing. The
list of defectc.in Table V shell be uced to define the defects.

TA8LE V. List of defects for packaging.

Itcm Dafect

00ntent.9, Mqme thcm ome helmat comporkqitcee”+lege in the
acme ctitainer.

8xterf.er.sad’interior Miaaing, iucsmplete,incorrect’,illegible; of
mcrking ,, improper sizej location,sequence,‘ornk?thadof

application;exteriorand interiormarking
different.

Pac.knging.and packing Inadequateapplicationof the compsnente such .ss
material incompletecl~surd of unit packcge, intermediate

packc8e, cesa,Miare, container”flape, loose .strap-
Pf@se, etc.; bulging or distortion of ,containersJ

Extirior amd ‘interior Nvmber par cootaiiiarismore.?r.lCCS ‘thinrequir~;
weight,.or content grose ornet ye+~t cxceeda the requlr!+mep!s.

10

I
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406.3 3RZ-37/P Hslmet Shell ASS@bhX es. . . :.-.

‘4.6. 3.1 Penetrationraist&= test.
., . .

4.6,3.1.1 “Test&piratirm. A !wImet.rdIe12sw&nL&ge. Of..e:c~.siz~ shall
. be fittedwith a ‘helmetliner assemblageof we ‘s* “SiZC+..ma ??,~t .”.“ “
shell and ‘2inershall then be.placed ~“ a ‘rigidlytititedheadf.0~ ~~e ,
eurface”shall be electtimny cunductfve. She hehet” shell *hnU. be post-
tionf+lso that the.test.strfker’will.impact Hie ~ter. e:rface .Of*e ~~t
shell,anywhere shave‘the~e’feremce plsoe In a dicectlm essentiallyP6W* ~
dieular,to t&e outer .surfticeof the h++ ~h~ll.. ..

4.6.3.1;2 Test striker.’.The .t~,tstriker shill‘h~e “a“wei@t’0~ 6.6*””
“045. kiIo&w&).~.: **S (3.0 ~,. iha pointof:@e t=~ st.tiker‘shs~.~.:,

have an includad”am$le of”60 M.5 degrees hd a COII~h~.ght Of~1oS~IIh~r~”
(33n@. The.strikipg point of the teat sttiker ah~l @’ve a ~
ness.of 60 Zockwell (graleC) @d m radiu.eof 0.019710. #4 inch @. ~ ~
0.1 ad.. l!heteat .strikaror at least the titri~ng t!P ska~l be ~e@rtc~lY
conductive. : :..’

* 4.6.3.1.3 Test. ZSeh size helmet shell sha13 be subjedta!ito a d-
Of two (2).~cte from the tat striker in a g~ded ftee fall fiOm a height”
of Im + sww (39.4~ O.z inches)ontO the outek .eurfaseOf we :.he~t she~
in acc%daace with 4.6.2,i.” the “impacts’aha~ b~ .?tlext”3 in*e <7-)
apart end slwillbe lecatwdno less than 3 tiebes (76mm),fro’mthe tinter of
any @act Poi.+. 2ha drop height shall be maaeuted frornt% striker point.
lltehelmet ++ aeeembiageshall peaa the requirementsSpacified ia .3.~.1.1.

4.6.3.2 Soand attenuation. tie attanui~b’ of th@ htit. sbM.1 ~s~@e .‘
shall be measured in accordancewith ~e fin=ieanNa~Om~ st~dards Ihstitut@
(ANSI) ataadard224.22-1957. The helmat shall.;@Se@@lage Of the aPPrOPriace ~~
eiza for the subject,.shall be fittedwith a helmep liner assemblage”df the.
same size. “me communicate.mnacord opening in.the earcup srmt =hw b.e
plugged with ZTV compound. A subject shall be fitt~d~th a h-t. shell.
and liner eaeemblagesusing Maer and earcup.,fitti- P~s CO Obt~n a sight “.
fit without being uncomfortableto “tie‘subject.E*CMsubje?ts~l me. a
new fitting pid set and earsealswhen fittedwith the helm@t and liner..
assemblegea. The’helmet shell assemblagesha3.1then be subjected to the
attsnuatibaapecified in Table I. 5he’helmet ehell #!ssamblWesh+l Pass
the xeqwire.mentsspeiifM in 3,5.1.2.

4.6.3.3 Adhesion of fiaish, With a sbribe held at a 30° ~g~, tie ihree ~‘
(3) parelleb .atraightlin= 1/16 inch (2 QQU)‘part ‘n any ‘irictfon‘n ‘l’?
outer au~ica .oithe helwet shell. ~Then qrosa th+e lin~ W%’ thfi~ @).”
additionalpetiendiiularlines 1/16 inch (2 mm) apirt.,‘Phasqa== prOduced
by this.procadwresh~~ be i~Pected vfeua~Y *d: ‘hall.p=a ‘he’‘equir= ~ ~.
manta specifiedin’3.5,1.3. :.
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4.6.3.4 Weight (shell). The completehelmet’shell assamblcgeshall be
weiglitedon a scale ccpable of’weighing to the nearest 0.01 pounds. The
hel.mt she~ aas~l%e shall meat the raquircmcnts apecifieifin 3.5.1.4.

4.6.4 pm-40/P fie~t liner assemblage.

&6. 4*1” I&act enerw attenuate=. ‘The’impact eiietiyatteuuitiontect .‘“ “
sh~l cnusist of c!etermlningthe fmparted aw=!=ati~ to *~ aPPrOPri?telY
instrumentedstaudardheadform drnppcd in a vertical guided fall upon a ~.
“ff@ @gid steel auyil bas=s., , “.

4.6.4.1.1 Test preparation. The hekt liner,=w~b~ge Of e~~ SiZC shall
be fitted into a halmct she31 aasamhlage Of the .?- =i~e. ~ h-t s%!1
cud liner shall .theube placed on a atandardheadfona so that the’refercnce
plane.en the hcl.metis coincidentvith the refercnce plcne of the headfon%
prior to each drop. .Tbehelmet and liner .chau be aacured to the baadfopn
and cross arm by its retention ayatam ao ac to maintain tide pecitfon durim
free-fall.

4.6.4.L 2 Ifeadform. The test,headfmm shall be o: luw ?aaOnanceM8UCCi~ .

alloy (K-1A) cud shall weigh 11 ~“ ~ p~nds (5 ~:$1 Ks) inciudins the “

supportirigarm.

4.6.4.1.3 Hemisphericaleteel cnvil. The .hetaisphericalsteel auvil.shall.
have e 1.9 inch (48mm) radiuc and sbdl ba backed UP ~th a sOlid ~s Of at
Ieaat 30fJpcunde which shell be facedwith e steal. plate 1 inch (25.4mm)
minimum thickncaeand 1 foot2 (O.lm% minfmum surface area.

*‘4.6.4.1.4 Test procedure. The helmet shell cnd liner, mountad on the head-
form as specified in 4.6.2.1, ahcll be adjusted to a height of 3m ~ 5mm
(39.4~ 0.2 inches) above the hemiapheri.alsteel CUvQ. The ~~t shell
and‘“linerabcl.1then be eiu@c impactedupnn the‘hemiapharicaleteel auvil
in”a free fall at uot laaa than 4 sit-” on the helmet. The fmpact sit=
ehall be Above the raference plane and separated from each othar by a
distcnoe,.notles8 than one-sixth of tbe -UM circumferenceof the”hehuct
and over an area cwered by a fittfng pad. E@ size h-t ~ne.r”shall
pass the requirementsapacified.in 3.5.2.1.

~hm be ,& pe weight of the complete hdmet liner acaembicge4.6.4.2 Wei ht Mner .
on a sca e capable of weightng to the nuarest 0.01 poiuids..

The heMet liucr acscmblage shall‘ineetthe requiremantcspecified iu

,.4.6.5, ETK-41P IielmatVisor kcembla~e.

4.6.5;1 Windb3.astrccistance. With the visor in.the fully deelpyed
,‘.position there ,shallbe “amiriimumgap between the lower’edge Of 1*

12

3.5.2.2.

(duwm),
ciid
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.

the oxygan mask. me hcadform rihall.then be secursd to the test Platfo~
and sxposed.to w@db3cst velocities of 452.55 KI$A3at each of the a!t~t~es
listed beluw:

a.

“b.

c..

d.

hesd onfhesd up

rotntsd 45° starboard/headUP’

head ~u/tilted45° aft

rotated 45° p&t/tiltsd 45° ’aft

The tima of Sipusure to this marimum’range ahcil be 300.”+50&j A tbe rise
t+ne to reaCh the peak veloeity shall ha 80 ~ 20 m. The total wf.adbI.nat
duration shall be at least 3.0 Se&ondsi ‘lhevisor assemblageshall pass
the raquir”cmentsspecifled in 3.5.3.1.

4;6.5~2. Weight (visor). The weight of the“cumplstehtit WeOr ass~%e
ehriilbe Weighted on a ee.alecap@e of weighing to the nearest 0.01 pounds.
The hcjmet liner asssmb3sgeshall meetthe requir=snte SPe@fi~ ~ 3.5.3.2.

5. P&XMIWG.

5,1 Preservationand peckaging. Prssenati6n and packaging sheli bd.cvel
A or C, ss spetificdby “theprocuringectivity (see 6.2).

5.1.1 Level A...Unl.eseothexwi.sespecified,each hefmst cc+ipon=t=$Wbl%e
shall be paaksd in a unit containerin accordancewith PPP-B-636,ClrISs
Weether 2e.vistaat.‘fbecontainershall be de=igned ~ en~~se tie he-t
~Wmnt =s@l%e in a Snw, glOv~like fit tO preventmOt*On Of the
helmst componentassemblagenr c~~ent parte dutfw ship@@nt;c~bfoti~
~te~ wed to cushion and prevent such motion shall COnfO~” tO ppp+79S. “.

S.1.2 Level C. i!hchelmst cr.mpnnsntassemblageshall bs hdivid&llj
packaged in e mannertbst will prevent physical’dsmage or environmental’
deteriorationduring transit frt?uthe shippi~ point to the 0r+3i~l
consilje,e.

5.2 Pa&lng. Packing shall be Levs3 A, B o{ Gas specifiedby’the procuring
activity (eee 6.2). Insofer as practicable,chippingcontai~r= sh+l ef!ect ‘.
a close.fit, cohtsinidenticclquantities”cad be nf unif6-. dimensknwd
configuration. Unless otherwiee epacified, the gross wei~t of each paskad
~nt~ner shall not exceed 5fJPOIIIIdS. .‘

5.2.1 ~Level A. The heliactcomp&it’ esssmblsgepackcgsd in fiberboard
container.M fipecificd in 5.1.1 shsll be packed in over.esastype nxterf~r
containersconfo.tingto PPP-B-591,PPP-*.601,”Ppp-B-621OF PPP-IH?fI.
Plyioodjwhen UEM; shall conform‘toType,I or.II, Class 2; of WW-P-530. ‘‘
Each.srterior chippingcontainershc3.1be furnishadwith case ,liners,

—.
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material conforming to W-P-268 end fabricated.in accordancewith MIL-I+10547.
A cace liner for PP%%636, Clacs Weather Kesiatent,cmtdners, fi nOt
necessary when ~ scams a@ cloeureeare stied with water rcs”ietawt”tape
Muiforming to PPP-T-60.

5.2.2 Lwel B. The helmet cw”onent cosemblcgepackaged‘= “% 5.1.’1Eh@2” .
be packed in ‘domestictype exterior containersconfotiti tO ppp-*591,
PPP-s-601,;PPP-B-621or PPP-LI-S76.Un2eas otherw2se’spaci.fied, the un2t
conte.iner,with.the.saawc end join~ heeled in eceurdancewith the appendir
of PP&B-636 may be wed ee the,shipping container.

5.2.3 Level .C. When this level of pecking ik required, the h.eht C+nent
ecscmblage shall be”packed to inaura that the’sbipmant arriva.isaticfactorily
at destination. The shipment eba22 conform to the applicable carriers .Xules
end reguletione in effect at the time ~f shiet.

5,3 wrkiuK. “Unftpackages,end inte~diate containers’sh~ & ~rked +11
accc.rdancewith ~,L-STD-129.

6. N&BS AND .mt4011JMwGM&T&I#.i . :

6.1 ~ Intanded uce. ‘Jhebr+t componentaasemblageecuvered by Me sP@ci-
fication are intended for..use by nwal air craw. When properly xse~led
and f ittad, tha cemplatedhelnmt .aesembly.pruvidee protection ageinct haad,
eye end face injury.

6.2 Ordering data.

6.2.1. Procure&cut requiremcntq. Procurementdoeumenta shou2d specify the
follcuiag:

e.

b.

c.

d.

Title, nuder, and‘dateof thie apecification

Desired quantity and size of the folldwing:

PSK-37/P Helmet Shall Aescmblege
PSK-40/P W2ntat Liner Aaacmblage
SBK-41P Helmet Vieor AaaewblaSe

Nomber of first articleeamples to ba submitted if other than “.
epecified in 4.4.1.

Selection of applicableIeva@ of packeging“~d packinr$(see
5.1,“’5;2and 5.3).

14
{. ‘

I
—
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6.Z,2 Dat~ &uirements. When this specificationis esed in a PrOCU=~ot .
which @corporate a Dh Fo!m 1423,ad invOkesthe pr~*iO@ ?f 7-1~4.9(!)
of the Armed Servi6eSFroiure~nt M@atims, the dita req~?~ts ‘.
identifiedbelow till be develOped’=“ speciffed by an appr~ed Datk It*
Description (DD Form 1664) aid ddivetd. @ aceordamcetitb the apprOved
contract.Data “requirementsLlst ..(DD.Form 1423) incorporatedinto the Con-. ‘. .‘
tract. When’the pro+ieionsof.ABPR-7-104.9(n) are not invoked,the data”
specifiedbel- will be deliveredby the’contractorin acctirdan=with:the
contract requizemeiIts.D~iverabl,edata reqtired.by this specifi&ati~ is ...
cfged in’the :oll&ing paragraphs: , . .“

Pare~aph Data Rcquireuant hplicehle DID ‘.

4.4.1.1 FirstArticleIasp&tion DI-T-5329- Imm=ctifi
Raports Tc5t Seport$

6.3 @alificntioa~ With respecc to produitarequiringqu93ification,
awardswill be made oaly for productswbfcb are, at t+e “timeset for opening
of bids, qealif@ for ini?lusioain the applicableQnaMfied PraductaList
whether or not such Pr@ucts. have aCtUrIUY bem I?Oli:ted by t~t date. “”
The attentionof the contractorsis called to these requiremen~P ad .
manufacturersare urged to arrange to have the prnducts that t~Y ProP@e
tn offer to tha Federal Swerrunent*ted for qualifieat.icm”in Order that
they may.be eligibleto be &arded centractaor orders for the Preduc~
cwared by this spccification. l’beactivityrespcmsfile“fortbe ~fi~
?roduc~” List fs the Commander,WavalAir SystemcCanmand,Depirtmcntof
they Navy, Wasbiagton,OS 20361;hcuever, authorizationfor quclificationof
prnducts shallbe obtainedfrom the’Smm@nder, Waval Air Deve30pmeW=C&nter,
Warminster,PeancYIvania1s974, (C~e 603). prfir tO SU~SiOD of the
s.=wles fOr q~if iati~ inspecti~, the M=UWfac~=f SW $ub~t a r~~t
to the Naval Air Dcvel.opmantCCUtCr (Sede603) indicatinga date on vhich
the samples can be forwardedand.also request”an authOrl=tiOO v~er ‘0
accvmpany the samples.

6,4 First article. When a first articleis required,it shallbe “t~t~
under the appropriate“provisionOf 7-104.55of the H SeIViC= prOcu~-
ment Regulation. ?be first articleshould be a.preproductim s~le. We ~.‘“
centfactfngofficer should”include‘specifici~!~~tione fII~ PrOcur~nt
instruments,icgardfng.axraas=nenta“forexamf-ti~; tmt wd apprOvalOf ““
the first.artic3e.

6.5. Changas from.prevhis issue. ‘ThemaKgins of this ape~f icatiti”are
mcrked with .anasteri.skto it@fc=tewhere -gas (~ditiO~ i.I@if icatiO~s
corrections,.deletionc)from the previous.issue were made. This was d~e .“
aa a convanianceonly’cad tbe Governmentass~ea no liabilitywhatsoeverfor
any I.ncccuraeiasin thesenotations. Bidders and.contrictbreare cauti~~’
tc evaluate the reqtirsmcntsof this documentbaed on ,tie=s@re cOntent..,
irieipectiveof the marginalnotationa.and relaticmsbipto the last pretiO@. ‘
issue..

*U5. QOWINW6NT ;mlIMNC oFFICC, ,ss6+s-I21I1O*I :

P.rip”a*.aiC%vitY:. ‘:.~~“. .‘”
~aw: ~ ..

(wc.@ NO..,s475-N164)
15 .“
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 20.413.494/0001-43
Razão Social: OTMIZA COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: OTMIZA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/07/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 28/03/2020
FGTS 04/11/2019
Trabalhista Validade: 17/04/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 30/11/2019
Receita Municipal Validade: 29/10/2019

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2020Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 25/10/2019 15:57 de
CPF: 011.630.301-80      Nome: CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA SILVA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO Nº: 341016335762019

ENDEREÇO: NAO CADASTRADO

CIDADE: NAO CADASTRADO

CNPJ: 20.413.494/0001-43

FINALIDADE: LICITACAO

_____________________________ CERTIFICAMOS QUE _____________________________

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 27 de janeiro de 2020.

Certidão emitida via internet em 29/10/2019 às 12:17:38 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal https://ww1.receita.fazenda.df.gov.br/cidadao/certidoes/emitir/204134...

1 of 1 29/10/2019 12:18
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: OTMIZA COMERCIAL LTDA
                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.413.494/0001-43
Certidão nº: 177041114/2019
Expedição: 17/07/2019, às 10:32:21
Validade: 12/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

C e r t i f i c a - s e  q u e  O T M I Z A  C O M E R C I A L  L T D A

                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
20.413.494/0001-43, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta
Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE EMPRESAS MERCANTIS - SINREM

NOME EMPRESARIAL

NATUREZA JURÍDICA

52 20335492-6 20.413.494/0001-43 03/06/2014 26/05/2014

NIRE (Sede) DATA DE ARQUIVAMENTO
DO ATO CONSTITUTIVO

DATA DE INÍCIO DE
ATIVIDADE

CNPJ

OTMIZA COMERCIAL LTDA - ME

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

AVENIDA IPANEMA, ESQUINA COM CARAMURU

235

ESTADO GO

OBJETO SOCIAL / ATIVIDADE ECONÔMICA

ENDEREÇO

JARDIM ATLANTICO

COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA CONFORME A  IDENTIFICADORES PATRIMONIAIS, PASTA, EMBALAGENS DE ALUMÍNIO, PAPEL, PLÁSTICO EM GERAL,
MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DE CONSUMO, DESCARTÁVEIS, BRINQUEDOS, BRINDES PROMOCIONAIS, EXPEDIENTE E PAPELARIA; LIVROS EM
GERAL, ARTIGOS PARA FESTAS,
DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO, FORRAÇÃO E REVESTIMENTOS; ARTIGOS E RECIPIENTES EM PLÁSTICO, ISOPOR, ALUMÍNIO, VIDRO, NYLON, PAPELÃO, GESSO
E METAIS EM GERAL; MATERIAIS GRÁFICOS, IMPRESSOS FISCAIS PROMOCIONAIS E FORMULÁRIOS CONTÍNUOS OU AVULSOS; REVISTAS, JORNAIS E
PERIÓDICOS; BILHETES, PASSAGENS E TICKET DE ACESSO A LUGARES PÚBLICOS E/OU PRIVADOS; FORMULÁRIOS, DOCUMENTOS E IMPRESSOS DE SEGURANÇA;
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS "IN NATURA" E INDUSTRIALIZADOS NÃO CONGELADOS, SECOS E MOLHADOS EM GERAL, ÁGUA MINERAL, SUCOS, ÓLEOS,
ALIMENTOS ENLATADOS DE TODO TIPO, CESTAS BÁSICAS, CONSERVAS, BEBIDAS ALCOÓLICAS E ENERGÉTICAS; PRODUTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS,
ESCOLARES, PEDAGÓGICOS E EDUCATIVOS; COURO NATURAL E BENEFICIADO E SEUS DERIVADOS; MATERIAIS PARA ESTOFAMENTOS; ADUBOS, RAÇÕES,
SEMENTES, CEREAIS, DEFENSIVOS E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, PRODUTOS PARA APICULTURA, AVICULTURA, PISCICULTURA, SUINOCULTURA E BOVINO
CULTURA, ANIMAIS VIVOS PARA CRIA, RECRIA, ENGORDA E ABATE OU PARA REPRODUÇÃO; ARTIGOS PARA DESENHO, PROJETOS, TOPOGRAFIA E
CARTOGRAFIA; ARTIGOS DE BORRACHA E" ACRÍLICO, UTILIDADES E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS; TECIDOS
SINTÉTICOS, AVIAMENTOS, CAMPING, VESTUÁRIO, CAMA-MESA-BANHO, REDES COLCHÕES COMUNS,
UNIFORMES INFLÁVEIS E ESPORTIVOS, UNIFORMES E CALÇADOS COMUNS E DE SEGURANÇA, EPI,
TABLADOS PARA COMPETIÇÃO; PRODUTOS DE SERIGRAFIA, FAIXAS, PAINÉIS, PLACAS E PRODUTOS PARA
SINALIZAÇÃO PÚBLICA OU PRIVADA EM GERAL; PLACAS PARA ENERGIA SOLAR, BATERIAS, PNEUS E
CÂMARAS DE AR E PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULOS LEVES OU PESADOS, ÓLEO LUBRIFICANTES,
GRAXAS, CERAS AUTOMOTIVAS E DE POLIMENTO; MATERIAIS METALÚRGICOS; TUBOS, CONEXÕES,
MANILHAS E CIMENTO; MATERIAIS ELÉTRICOS, INCLUSIVE FIOS E CABOS DE ALTA E BAIXA TENSÃO;
PRODUTOS PARA IMPERMEABILIZAÇÕES, CALEFAÇÕES, VEDAÇÕES, FIXAÇÕES, COLAS E ABRASIVOS;
MADEIRAS, COMPENSADOS, LONAS E PISOS; PLÁSTICOS E LONAS PARA SILAGEM E ARMAZENAMENTO;
PRODUTOS PRA MARCENARIA, ALVENARIA, VIDRAÇARIA E FERRAGENS; TINTA, SOLVENTES E PRODUTOS
PARA PINTURA, ARTÍSTICAS EM GERAL; MATERIAL PARA CONSUMO CLÍNICO, HOSPITALAR E
LABORATORIAL; PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS, MEDICAMENTOS DE USO HUMANO E
ANIMAL, PRESERVATIVOS, SUPRIMENTOS E DESCARTÁVEIS DE USO ODONTO-MÉDICO E AMBULATORIAL;
QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE CORPOS TECIDOS HUMANO, COSMÉTICOS, URNAS FUNERÁRIAS,
INSTRUMENTOS MUSICAIS DE SOPRO, CORDA, PERCUSSÃO DO TIPO MANUAL OU ELETRÔNICO,
SINTETIZADORES, MESAS CONTROLADORAS DE SOM; BRINDES PROMOCIONAIS E BRINQUEDOS COMUNS,
PEDAGÓGICOS E/OU EDUCATIVOS EM GERAL, KITS FILATÉLICOS, MALAS DE RÁFIA, MALOTE PARA
CORRESPONDÊNCIA, PALLETS DE MADEIRA OU DE PLÁSTICOS, EMBALAGENS TIPO BIG-BAG, MASSA
ASFÁLTICA.
MOVÉIS, UTENSILIOS, MÁQUINAS E  CALDEIRAS ELÉTRICAS E
A VAPOR, ESTUFAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA FRIGORÍFICOS, MATADOUROS E AÇOUGUES,
MATA BURRO, PORTEIRAS E CANCELAS; IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS; EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO;
AR COMPRIMIDO, EXAUSTORES, VENTILADORES E PNEUMÁTICOS; BOMBAS HIDRÁULICAS, GRUPOS
GERADORES, TRANSFORMADORES, CONJUNTO E MOTOR A DIESEL, MOTORES ELÉTRICOS E A EXPLOSÃO;
EQUIPAMENTOS PARA BIODIESEL E GÁS NATURAL VEICULAR, KITS E EQUIPAMENTOS PARA CONVERSÃO
DE COMBUSTÍVEIS PARA MOTORES; VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES, UTILITÁRIOS OU ESPECIAIS,
CAMINHÕES, EMBARCAÇÕES, MOTOCICLETAS, TRATORES, PATROLAS, PÁS-MECÂNICAS, E RETRO
ESCAVADEIRAS, BICICLETAS, CAÇAMBA AVULSA OU ACOPLADA A OUTROS VEÍCULOS E PEÇAS DE
REPOSIÇÃO; GUINDASTES, MUNCKS E EMPILHADEIRAS; EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES
RÁDIO E TELEFONIA DE CURTA E LONGA DISTÂNCIA EM GERAL, ANTENAS, ESTAÇÕES E TORRES;
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E ACIDENTES; EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA A VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA PÚBLICA E PRIVADA; COFRES E BALANÇAS ELETRÔNICAS E MECÂNICAS; EQUIPAMENTOS
PARA COLETA, LIMPEZA, RECICLAGEM E PROCESSAMENTO DE LIXO SEJA HOSPITALAR OU NÃO;
EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA, REFRIGERAÇÃO, CORTE E COSTURA DOMÉSTICA OU INDUSTRIAL,
SERRALHERIA, MARCENARIA, AGROPECUÁRIA E SELADORA; EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAGENS E
SILOS, TANQUES RESERVATÓRIOS, BEBEDOUROS E COMEDOUROS DE ANIMAIS; EQUIPAMENTOS PARA
INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA; MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EM GERAL;
MÁQUINAS COPIADORAS, DUPLICADORAS, CALCULADORAS E FRAGMENTADORAS; PARA COZINHA
INDUSTRIAL E RESIDENCIAL; FERRAMENTAS EM GERAL; EQUIPAMENTOS PARA PARQUES DE DIVERSÕES,
LAZER, PESCA, CAÇA, ESPORTE E COMPETIÇÃO EM GERAL; ESTRUTURAS FISICAS PARA PALCOS, EVENTOS,
SHOWS, GRADES, TENDAS E BANHEIROS QUÍMICOS; ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS E PRÉ-FABRICADAS;
APARELHOS E ACESSÓRIOS PARA ACADEMIAS E GINÁSTICA; EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO,
PINTURA E REFORMAS EM GERAL; EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
DE REDE, WI-FI, BLUETOOTH E RESPECTIVOS SOFTWARES; PRODUTOS ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICO
E ELETRO-ELETRÔNICOS EM GERAL, APARELHO DE SOM, TV, AR-CONDICIONADO, VIDEOCASSETE,
APARELHOS TOCADORES E GRAVADORES DE DVD E OUTRAS MÍDIAS, PROJETOR DE IMAGENS, TELÃO,
ANTENAS, APARELHO DE FAX, MODEM E ACESSÓRIOS; MAQUINAS, MOBILIÁRIO, APARELHO E
EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS E LABORATÓRIOS; EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA FOTO,
IMAGEM E SOM; EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE PTOTEÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO,

MUNICÍPIO

QUADRA03 LOTE 17 SALA 08NÚMERO COMPLEMENTO

GOIÂNIA

BAIRRO

Página:continua 21 /
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OTMIZA COMERCIAL LTDA - ME

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta
Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

NOME EMPRESARIAL

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADANATUREZA JURÍDICA

20.413.494/0001-43

NIRE (Sede)

52 20335492-6

continuação

CNPJ

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (Lei n 123/2006)

CENTO E DESESSEIS MIL E CENTO E QUARENTA REAIS

CAPITAL R$

CENTO E DESESSEIS MIL E CENTO E QUARENTA REAIS

CAPITAL INTEGRALIZADO R$

EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, LEITORA DE CARTÃO MAGNÉTICO, LEITORA DAS
DIGITAIS HUMANAS, LEITORA DA ÍRIS OCULAR, LEITORA DE CÓDIGO DE BARRAS, LEITORA DE ENTRADA E
SAIDA POR MEIO DE SENHA , CONTROLADOR DE ENTRADA E SAIDA POR MEIO DE SENHA, PORTA
GIRATÓRIA COM DETECTOR DE METAIS, CLASSIFICADORES E SEPARADORES PARA MATÉRIAS E MATÉRIAS-
PRIMAS DIVERSAS, LOCALIZADORES GEOGRÁFICOS DO TIPO GPS E OUTROS, RÁDIO NAVEGAÇÃO,
EQUIPAMENTOS DE PAVIMENTAÇÃO, ROLO COMPACTADOR, ESPAGIDOR DE ASFALTO, E DISTRIBUIDOR
DE ASFALTO.
ATIVIDADE AGRÍ PLANTIO DE SEMENTES DO TIPO, SEMENTE DE ARROZ (ORYZA
SATIVA L.), SEMENTE DE FEIJÃO (PHASEOLUS VULGARIS L.), SEMENTE DE MILHO (ZEA MAYS L.),
SEMENTE DE SOJA (GLYCINE MAX (L.) MERRILL), SEMENTE DE SORGO (SORGHUM SPP), E OUTRAS
DE TIPOS E ESPÉCIES VARIADOS, ASSIM COMO BENEFICIAMENTO E ESTOCAGEM.

Indeterminado

PRAZO DE DURAÇÃO116.140,00

116.140,00

Microempresa

SÓCIOS / PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL / VÍNCULO / TÉRMINO DO MANDATO

NOME / CPF ou CNPJ PARTICIPAÇÃO (R$) VÍNCULO ADMNISTRADOR TÉRMINO DO MANDATO

THALITA SILVA FERNANDES
 703.769.201-81 29.035,00 SOCIO Administrador XXXXXXXXXXXXXX
CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA SILVA
 011.630.301-80 29.035,00 SOCIO Administrador XXXXXXXXXXXXXX
ALESSANDRA DAMAS DA SILVA
 014.014.761-63 29.035,00 SOCIO Administrador XXXXXXXXXXXXXX
ALLAN ANTONIO FERNANDES
 971.638.721-00 29.035,00 SOCIO XXXXXXXXXXXXXX

ADMINISTRADOR NOMEADO / TÉRMINO DO MANDATO

NOME CPF TÉRMINO DO MANDATO

THALITA SILVA FERNANDES 703.769.201-81 XXXXXXXXXXXXXX

CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA SILVA 011.630.301-80 XXXXXXXXXXXXXX

ALESSANDRA DAMAS DA SILVA 014.014.761-63 XXXXXXXXXXXXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO

NÚMERO

SITUAÇÃO

EVENTO(S) STATUS

ATO

20174467672

REGISTRO ATIVO

XXXXXXXXXXXXXX

27/09/2017DATA

ALTERAÇÃO

ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Chave de segurança :
A autenticidade deste documento pode ser verificadas através do endereço:

Certidão Simplificada emitida para

4DaJ8

CLEITON RICARDO DE PAULA SILVA, 87749556168

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERALhttp://servicos.juceg.go.gov.br/

199946989Protocolo:
Goiânia, 1 de Agosto de 2019
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Digitally signed by PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI:90076664104
Date: 2019.08.01 14:21:08 BRT
Reason: Autenticação de Certidão Simplificada
Location: Goiânia - GO

Signature Not Verified
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS 

TODAS AS COMARCAS
 

 
CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou
seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação
judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA contra:

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema; 
b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a
razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a
titularidade do número do CNPJ informado;  
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no
endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica; 
d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre
processos de jurisdição voluntária; 
e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data. 
f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.
 

 
 
Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

 
 
Certidão expedida em 29 de outubro de 2019, às 11:52:56 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça 
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012  
Data da última atualização do banco de dados: 29 de outubro de 2019

N
º

: 109852891516

Requerente : OTMIZA COMERCIAL LTDA

CNPJ : 20413494000143

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 109852891516

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 29/10/2019 - 11:52:56
Validação pelo código: 109852891516, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublicaProposta E DOC HABILITAÇÃO - Empresa OTMIZA (32736868)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 1391
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Departamento de Transporte  

 Administração da Aviação Federal  
 Serviço de certificação de aeronaves  

 Washington DC  

 TSO-C139  
 Eficaz  

 Data: 08/05/05  

 Pedido técnico padrão  

 Assunto: SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO PARA AERONAVES  
 1. PROPÓSITO.  Este pedido técnico padrão (TSO) é para designers de sistemas de 

áudio,  

 fabricantes e instaladores que solicitam uma autorização de TSO ou aprovação de carta 

de projeto.  Nisso,  

 nós (a Federal Aviation Administration, ou FAA) dizemos qual desempenho mínimo  

 padrões (MPS) que seu sistema de áudio deve atender para aprovação e identificação 

com o  

 marcação TSO aplicável.  

 2. APLICABILIDADE.  Este TSO afeta os novos aplicativos enviados após sua data 

efetiva.  

 Cancelaremos o TSO-C50c, os painéis e amplificadores seletores de áudio , o TSO-

C57a, os fones de ouvido e  

 Alto-falantes e TSO-C58a, Microfones de Aeronave , após a publicação deste TSO.  

 3. REQUISITOS.  Novos modelos de equipamento de áudio identificados e fabricados 

em ou  

 após a data efetiva deste TSO deve atender ao MPS na Seção 2 da RTCA, Inc., 

documento  

 RTCA / DO-214, Características dos sistemas de áudio e padrões mínimos de 

desempenho para  

 Sistemas e equipamentos de áudio para aeronaves , datados de 2 de março de 1993.  

 uma.  Funcionalidade.  As normas deste TSO se aplicam a equipamentos destinados a 

suportar aeronaves  

 características de resposta dos sistemas de áudio.  Nele, recomendamos como usuários 

e designers podem  

 melhorar o equipamento de comunicação.  Também recomendamos padrões mínimos e 

teste  

 procedimentos para microfones de aeronaves (exceto carbono), fones de ouvido, 

monofones e alto-falantes, e  

 sistemas de áudio.  

 b.  Classificação de condição de falha.  Falha na função pretendida definida em  

 Os parágrafos 3 e 3a deste TSO são uma condição de falha grave .  Desenvolver 

sistemas de áudio e  

 equipamento pelo menos ao nível de garantia de projeto para esta condição de falha.  

 c.  Qualificação Ambiental.  Teste o equipamento de acordo com as condições em  

 RTCA / DO-160E, Condições ambientais e procedimentos de teste para equipamentos 

aéreos , datados  

 9 de dezembro de 2004. Encontre os padrões para esses procedimentos de teste no 

Apêndice A do  

 RTCA / DO-160E.  

 d.  Qualificação Funcional.  Demonstrar o desempenho necessário sob o teste  
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 condições do RTCA / DO-214, Requisitos de desempenho do equipamento e 

procedimentos de teste ,  

 2 de março de 1993.  

 
 Página 2  

 08/05/05  

 TSO-C139  

 e  Qualificação de Software.  Se o artigo incluir um computador digital, desenvolva o 

software  

 RTCA / DO-178B, Considerações sobre software em sistemas e equipamentos 

transportados por via aérea  

 Certificação , datada de 1 de dezembro de 1992.  

 f.  Hardware eletrônico complexo (CEH).  Se o elemento de hardware contiver  

 hardware programável com nível de garantia de segurança C, D ou E, avalie o 

hardware por teste  

 e análise, ou demonstrando conformidade com RTCA / DO-254, Design Assurance 

Guidance  

 Airborne Electronic Hardware , datado de 19 de abril de 2000. Se o elemento de 

hardware contiver  

 hardware programável com um nível de garantia de segurança de A ou B, o hardware 

eletrônico deve  

 demonstrar conformidade com RTCA / DO-254.  

 g.  Desvios.  Temos provisões para o uso de meios alternativos ou equivalentes de  

 conformidade com os critérios deste TSO.  Se você usar essas disposições, deverá 

mostrar que seu  

 O equipamento mantém um nível equivalente de segurança.  Solicitar um desvio de 

acordo com o Título 14, Código de  

 Regulamentos Federais (14 CFR) § 21.609.  

 4. MARCAÇÃO.  
 uma.  Marque pelo menos um componente principal de forma permanente e legível 

com todas as informações em  

 14 CFR § 21.607 (d), exceto o seguinte:  

 (1) 14 CFR § 21.607 (d) (2).  Use o nome, o tipo e o número da peça do artigo.  Não 

use  

 o número do modelo opcional.  

 (2) 14 CFR § 21.607 (d) (3).  Use a data de fabricação em vez da série opcional  

 número, quando as informações são críticas para manutenção ou inspeções.  

 b.  Além disso, marque o seguinte de forma permanente e legível com pelo menos o 

nome do fabricante,  

 número de peça da submontagem e número do TSO:  

 (1) Cada componente que é facilmente removível (sem ferramentas manuais),  

 (2) Cada elemento intercambiável, e  

 (3) Cada submontagem do artigo que você determinou pode ser intercambiável.  

 (4) Se o componente incluir um computador digital, o número da peça deve incluir  

 identificação de hardware e software.  Ou use números de peça separados para 

hardware e software.  

 Qualquer uma das abordagens deve incluir um meio de mostrar o status da 

modificação.  

 NOTA: Versões similares de software, aprovadas para diferentes softwares  

 níveis, deve ser diferenciado pelo número da peça.  
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 c.  Quando aplicável, identifique o equipamento como um sistema incompleto ou que 

ele executa  

 funções além das descritas nos parágrafos 3 e 3a .  

 5. REQUISITOS DE DADOS DE APLICAÇÃO.  Nos termos do 14 CFR § 21.605 

(a) (2), como  

 fabricante, você deve informar o gerente do escritório de certificação de aeronaves 

(ACO) da FAA  
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 para suas instalações, uma cópia dos seguintes dados técnicos para apoiar nosso projeto 

e produção  

 aprovação:  

 uma.  Instruções de operação e limitações do equipamento, suficientes para descrever 

as  

 capacidade operacional.  

 b.  Procedimentos e limitações de instalação, suficientes para garantir seu sistema de 

áudio, quando  

 instalado seguindo os procedimentos de instalação, continue atendendo aos requisitos 

deste TSO.  o  

 As limitações devem identificar quaisquer aspectos exclusivos da instalação e incluir 

uma nota com o  

 declaração seguinte:  

 As condições e testes para aprovação do TSO deste artigo são mínimos  

 padrões de performance.  Aqueles que instalam este artigo, em ou em um local 

específico  

 tipo ou classe de aeronave, deve determinar que a instalação da aeronave  

 condições estão dentro dos padrões do TSO.  O artigo pode ser instalado  

 seguindo apenas 14 CFR parte 43 ou a aeronavegabilidade aplicável  

 requisitos.  

 c.  Desenhos esquemáticos dos procedimentos de instalação.  

 d.  Diagramas de fiação dos procedimentos de instalação.  

 e  Lista dos componentes (por número de peça) que compõem o sistema de áudio em 

conformidade com  

 os padrões deste TSO.  Inclua referências cruzadas do número de peça do fornecedor, 

quando aplicável.  

 f.  Instruções para manutenção periódica, calibração e reparo necessárias para continuar  

 aeronavegabilidade do equipamento instalado.  As instruções devem incluir a inspeção 

recomendada  

 intervalos e vida útil.  

 g.  Lista de especificações de material e processo.  

 h.  A descrição do sistema de controle de qualidade exigida nos parágrafos 14.605 (a) 

(3) e 21.143 do CFR 14  

 incluindo especificações funcionais de teste usadas para testar cada artigo de produção.  

 Eu.  Relatório de teste de qualificação do TSO do fabricante.  

 j.  Desenho da placa de identificação com as informações exigidas no parágrafo 4 deste 

TSO.  
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 k)  Um formulário de qualificações ambientais descrito em RTCA / DO-160D para 

cada componente  

 do sistema.  

 eu.  Uma lista de todos os desenhos e processos necessários para definir o design do 

artigo.  Para um menor  

 mudança, siga as instruções do 14 CFR § 21.611 (a).  

 m.  Se o artigo incluir um computador digital: um plano para aspectos de software da 

certificação  

 (PSAC), índice de configuração de software e resumo de realização de software.  Nós 

recomendamos  

 que você envie o PSAC no início do processo de desenvolvimento de software.  O 

envio antecipado nos permite  

 resolver rapidamente problemas como particionamento e determinação de níveis de 

software.  
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 n.  Se o artigo contiver hardware eletrônico complexo: um plano para aspectos de 

hardware do  

 certificação (PHAC), índice de configuração de hardware e resumo de realizações de 

hardware.  

 Como no software, recomendamos o envio antecipado do PHAC para permitir a 

resolução oportuna de  

 problemas complexos de hardware eletrônico relacionados aos níveis de garantia do 

projeto.  

 6. REQUISITOS DE DADOS DO FABRICANTE.  Além dos dados fornecidos 

diretamente ao  

 FAA, você como fabricante deve fornecer ao gerente da ACO responsável as seguintes  

 dados técnicos:  

 uma.  As especificações de teste funcional para testar cada artigo de produção para 

garantir  

 conformidade com este TSO.  

 b.  Procedimentos de calibração de equipamentos.  

 c.  Procedimentos de manutenção corretiva dentro de 12 meses após a autorização do 

TSO.  

 d.  Desenhos esquemáticos.  

 e  Diagramas de fiação.  

 f.  Relatório de teste de qualificação do TSO do fabricante.  

 g.  Os resultados dos testes de qualificação ambiental realizados após  

 RTCA / DO-160D.  

 h.  Se o artigo incluir um computador digital, a documentação apropriada definida em  

 RTCA / DO-178B.  Inclua todos os dados que apóiam os objetivos aplicáveis no Anexo 

A, Processo  

 Objetivos e saídas por nível de software, de RTCA / DO-178B.  

 Eu.  Se o artigo contiver hardware eletrônico, como dispositivos lógicos programáveis 

( PLDs),  

 circuito integrado específico da aplicação (ASICs), ou ambos, a documentação 

apropriada conforme definida  
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 em RTCA / DO-254 para o nível de garantia de design do hardware.  

 7. REQUISITOS DE DADOS MOBILIADOS.  Com cada artigo fabricado sob este  

 TSO, forneça uma cópia do seguinte:  

 uma.  Dados e informações técnicas dos parágrafos 5a a 5g e 5l deste TSO.  Adicionar  

 quaisquer outros dados ou informações necessárias para a instalação, certificação e uso 

adequados, ou para  

 aeronavegabilidade permanente, ou ambos, do equipamento de áudio.  

 b.  Dados e informações dos parágrafos 5l a 5n deste TSO, se o equipamento  

 Desempenha funções além das dos parágrafos 3 e 3a .  Você deve enviar esses dados 

para cada  

 pessoa que recebe um ou mais sistemas e equipamentos de áudio de aeronaves.  
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 8. DISPONIBILIDADE DE DOCUMENTOS REFERENCIADOS.  
 uma.  Encomende cópias de documentos RTCA da RTCA Inc., 1828 L Street NW, 

Suite 805,  

 Washington DC 20036-4001.  Telefone (202) 833-9339, fax (202) 833-9434.  Voce 

pode tambem  

 faça o pedido on-line no site da RTCA na Internet em www.rtca.org  .  

 b.  Encomendar cópias do 14 CFR parte 21, subparte O, do Superintendente de 

Documentos,  

 Escritório de impressão do governo, PO Box 37154, Pittsburgh PA 15250-7954.  

Telefone  

 (202) 512-1800, fax (202) 512-2250.  Você também pode solicitar cópias no 

Departamento de impressão governamental.  

 Internet do escritório em  www.access.gpo.gov/ecfr  .  

 c.  Você pode encontrar uma lista atual de pedidos padrão técnicos no site da FAA na 

Internet  

 Biblioteca de Regulamentação e Orientação em www.airweb.faa.gov/rgl.  Você 

também encontrará o Índice TSO  

 de artigos no mesmo site.  

 Susan JM Cabler  

 Gerente Interino, Divisão de Engenharia de Aeronaves  

 Serviço de certificação  

 Page 5  

 

Referencia retirada do link: 

https://translate.google.com/translate?hl=pt-

BR&sl=en&u=http://rgl.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgTSO.nsf/0/94249b0183c

18e8e86256fb3004e0dc2/%24FILE/TSO-C139.pdf&prev=search 
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Enviado por: "Grupamento de Aviacao Operacional - 1 Esquadrao" <gavop.1esquadrao@cbm.df.gov.br>
De: gavop.1esquadrao@cbm.df.gov.br
Para: scott@paracletelifesupport.com
Data: 10/12/2019 21:01

Assunto: Urgent Documents

 
Good night,
 
I'm Captain Hugo of the Federal District Military Fire Department. We are in the process of acquiring
helmets in which the QUARTZO company is competing with the helmet manufactured by you. However the
tests presented by the company are diverging information, because the tests were performed before the
equipment calibration. Therefore, I request the original tests of the helmets so that we can remedy the
differences.
 
 
 
 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
GRUPAMENTO DE AVIAÇÃO OPERACIONAL

___________________ “Brasília – Patrimônio da Humanidade”_______________________
Hangar Soldado Alberto F Fonseca – SAM Lote D Módulo E  CEP 70.620-000 – GavOp

E-mail: gavop.1esquadrao@cbm.df.gov.br – Telefone: (061) 3901-8652
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Enviado por: "Terry A. Smith" <tas@dynres.com>
De: tas@dynres.com

Para: "Scott Hedges" <scott@paracletelifesupport.com>, "CARLOS ALBERTO MARTINS CANO"
<carloscano@quartzoengdef.com.br>, "gavop.1esquadrao@cbm.df.gov.br" <gavop.1esquadrao@cbm.df.gov.br>

Data: 12/12/2019 14:41 (58 minutos atrás)

Assunto: RE: DRI TM-17-132-1 Test Report 165-74-2 Paraclete Aviation.docx

Anexos: | Remover anexos | 2017_DRI Asset 2002 Uniaxial Accelerometer PCB Model 353B18 SN 109429.pdf (640 KB) |
2016_DRI Asset 2002 Uniaxial Accelerometer PCB Model 353B18 SN 109429.pdf (64 KB)

Hi Sco�,

I now understand ---

At DRI, we produce helmet test reports regularly and part of my job as the manager of the impact test laboratory is to
regularly update the test report templates with the most current calibra�on informa�on. The original report which
we sent to you was dated July 2017 and as the report originally indicated, the accelerometer had been calibrated in
February 2017. We had clearly updated our test report template by that �me and unfortunately we did not no�ce the
difference between the original tes�ng date (January 2017) and the new accelerometer calibra�on date, which
actually occurred a�er the tes�ng, but before the July 2017 report publica�on date.

In accordance with our ISO 17025 accredita�on, we must calibrate our accelerometers on an annual basis.
Consequently, the actual calibra�on date which would have been valid for Paraclete tes�ng which took place in
January 2017 would have been February 2016. I have a�ached copies of both calibra�on the 2016 and 2017
calibra�on cer�ficates to confirm our annual calibra�on prac�ce.

The latest report TM-17-132-1 now reflects this new and correct calibra�on date rela�ve to the January 2017 tes�ng.

Please let me know if you have any ques�ons.
Best Regards,
Terry

From: Sco� Hedges <sco�@paracletelifesupport.com> 
Sent: Thursday, December 12, 2019 8:38 AM
To: Terry A. Smith <tas@dynres.com>; CARLOS ALBERTO MARTINS CANO <carloscano@quartzoengdef.com.br>;
gavop.1esquadrao@cbm.df.gov.br
Subject: Re: DRI TM-17-132-1 Test Report 165-74-2 Paraclete Avia�on.docx

[EXTERNAL EMAIL]

Terry,

Sorry for my poor communica�on.  Last night you sent me the updated test report with an explana�on of
why there was a mistake in the original document between the test date and the calibra�on date.  Would
you please provide this explana�on for Captain Hugo?

Best,

J. Scott Hedges

President
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Paraclete Aviation Life Support

1792 Alpine Dr.

Clarksville, TN  37040

Office: (931) 274-7947

Cell: (931) 302-8383

paracletelifesupport.com

From: Terry A. Smith <tas@dynres.com>
Sent: Thursday, December 12, 2019 10:34 AM
To: Sco� Hedges <sco�@paracletelifesupport.com>; CARLOS ALBERTO MARTINS CANO
<carloscano@quartzoengdef.com.br>; gavop.1esquadrao@cbm.df.gov.br <gavop.1esquadrao@cbm.df.gov.br>
Subject: RE: DRI TM-17-132-1 Test Report 165-74-2 Paraclete Avia�on.docx
 
Hello Sco�, Carlos and Captain Hugo,
 
Here is an explana�on of the differences between the calibra�on tests and the impact tests on the paraclete helmet.
 
The calibra�on tests or System Check results are designed to confirm that the system performed properly prior to
tes�ng the Paracelete helmets and con�nue to perform properly a�er the tes�ng of the Paraclete helmets. It is a test
of our monorail drop system and does not include any test helmet. The calibra�on tests (pre-test and post-test)
involves dropping a bare size medium headform (no helmet) at an impact velocity of 5.2 m/s onto a 1” Modular
Elastomeric Pad (MEP). In accordance with the standard, we must be able to show that the system can report peak g’s
in excess of 400, which we do.
 
Once we confirm that the system can report peak g values above 400g, we may then ini�ate impact tes�ng with the
Paraclete helmets. This tes�ng is performed with a Paraclete helmet mounted onto the test headform and the impact
surface is a flat anvil, in accordance with the test standard. As indicated at the beginning of the report, the target
impact velocity is 19.6 �/s (except for the crown impact loca�on which is 16.0 �/s). The maximum allowable
accelera�on for any given impact test is 250 g and as the data indicates, the Paraclete helmet met this requirement.
 
Upon comple�on of all helmet tes�ng, we then perform the post test using the exact same test condi�ons that were
used for the pre-test (e.g. bare headform, MEP pad, same impact velocity). The difference between the pre and post
test averages are not allowed to exceed 15% --- if they do exceed 15% then the test data collected is considered
invalid. As the results indicate in report TM-17-132-1, there was a 9% difference between the pre-test data and the
post-test data. This is acceptable according to the standard – thus the test data is considered valid.
 
I hope that this helps explain the difference between the pre-test/post-test (calibra�on) tes�ng as well as the formal
helmet impact tests.
 
Please don’t hesitate to contact me if you have any ques�ons.
Best Regards,
Terry
 
 
 

From: Sco� Hedges <sco�@paracletelifesupport.com> 
Sent: Thursday, December 12, 2019 8:08 AM
To: Terry A. Smith <tas@dynres.com>; CARLOS ALBERTO MARTINS CANO <carloscano@quartzoengdef.com.br>
Subject: Re: DRI TM-17-132-1 Test Report 165-74-2 Paraclete Avia�on.docx
 
[EXTERNAL EMAIL]

Terry,
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Would you please send an email of your explana�on for the difference in the test and calibra�on tests to: 
 Captain Hugo at gavop.1esquadrao@cbm.df.gov.br
 
He is the authority with the Brazilian organization to whom we originally submitted the test report.
 

Best,

 

J. Scott Hedges

President

Paraclete Aviation Life Support

1792 Alpine Dr.

Clarksville, TN  37040

Office: (931) 274-7947

Cell: (931) 302-8383

paracletelifesupport.com
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Aproximadamente 20.600.000 resultados (0,35 segundos) 

Olá Scott, 

Agora eu entendo --- 

Na DRI, produzimos 
relatórios de teste de 
capacete 
regularmente e parte 
do meu trabalho como 
gerente do laboratório 
de teste de impacto é 
atualizar regularmente 
os modelos de 
relatório de teste com 
as informações mais 
recentes de 
calibração. O relatório 
original que lhe 
enviamos era datado 
de julho de 2017 e, 
como indicado 
originalmente, o 
acelerômetro foi 
calibrado em fevereiro 
de 2017. Atualizamos 
claramente nosso 
modelo de relatório de 
teste naquele 
momento e, 
infelizmente, não 
percebemos a 
diferença entre o 
original data do teste 

Inglês Português

Hi Scott, 

I now understand 
--- 

At DRI, we 
produce helmet 
test reports 
regularly and part 
of my job as the 
manager of the 
impact test 
laboratory is to 
regularly update 
the test report 
templates with the 
most current 
calibration 
information. The 
original report 
which we sent to 
you was dated 
July 2017 and as 
the report 
originally 
indicated, the 
accelerometer 
had been 
calibrated in 
February 2017. 
We had clearly 
updated our test 
report template by 

Todas Shopping Imagens Notícias Vídeos Mais Configurações Ferramentas

google tradutor Fazer login
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(janeiro de 2017) e a 
nova data de 
calibração do 
acelerômetro, que 
realmente ocorreu 
após o teste, mas 
antes da data de 
publicação do relatório 
de julho de 2017. 

De acordo com nossa 
certificação ISO 
17025, devemos 
calibrar nossos 
acelerômetros 
anualmente. 
Consequentemente, a 
data de calibração 
real que seria válida 
para o teste Paraclete 
ocorrida em janeiro de 
2017 seria em 
fevereiro de 2016. 
Anexei cópias de 
ambos os certificados 
de calibração de 2016 
e 2017 para confirmar 
nossa prática anual de 
calibração. 

O último relatório TM-
17-132-1 agora reflete 
essa nova e correta 
data de calibração em 
relação aos testes de 
janeiro de 2017. 

that time and 
unfortunately we 
did not notice the 
difference 
between the 
original testing 
date (January 
2017) and the 
new 
accelerometer 
calibration date, 
which actually 
occurred after the 
testing, but before 
the July 2017 
report publication 
date. 

In accordance 
with our ISO 
17025 
accreditation, we 
must calibrate our 
accelerometers on 
an annual basis. 
Consequently, the 
actual calibration 
date which would 
have been valid 
for Paraclete 
testing which took 
place in January 
2017 would have 
been February 
2016. I have 
attached copies of 
both calibration 
the 2016 and 
2017 calibration 
certificates to 
confirm our 
annual calibration
Certificação DYANAMIK (32804369)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 1403



Pidsion Labs
32124 Paseo Adelanto, Suite 3
San Juan Capistrano, CA 92675
Ph: (949) 606-4780 wpIcaLcom

Customer Name: DYNAMIC RESEARCH INC.
Address: 355 VAN NESS AyE, SUITE 200

City/State/Zip: TORRANCE, CA 90501

Phone: (310) 212-5211
Purchase Order: T.SMITH

Work Order: 62362

Calibration Date: 21312016

Notes:

%
20

15

10

5

0

-5

-10

-15

-20

10

Console serial number:
Equipment used:

Ref Manufacturer:

FREQUENCY RESPONSE

100

FREQUENCY IN Hz

1000

Uncertainty estimate (95% confidence, k2)

+1- 1.3% 100.0 Hz Sensitivity By: .

/)q_

+1- 1.6% 10.0< f < 100.0 Hz C. Romero, Tech
+/- 1.3 % 100.0 <f < 2500.0 Hz 2/3/2016
+/-2.6% 2500.0 <f <= 10000.0 Hz

+1- 5.1 % 10000.0 <f <= 15000.0 Hz

Precision Labs, LLC s/w 7.03
This certificate shall not be reproduced, except in full, without the wntlen approval of Precision Labs.

10000

Calibration Certificate
Temperature (deg C): 22

Relative Humidity (%): 31

Bias (V): 8.7

Excitation: 4.0 mA

Document number:

Customer ID:

Description:

Manufacturer:

Model Number:

Serial Number:

15116

2002

Accelerometer

PCB

353B18

109429

Sensitivity:
9.742 mV/g © 100 Hz 10 g pk

0.9934 mV/ mIs 2 © 100 Hz, 98 mIs 2 pk

DATA AS FOUND AS LEFT

.—
— I—

— I • — — — — — — - — —
a = = p —S— — — — — -

PLO1
1000AD

PCB

Precision Labs certifies that the above instrument was calibrated using comparison method per ISO/IEC 16063-21 using Endevco 68357. This calibration is traceable to the

National Institute of Standards and Technology and is in accordance with ISO 17025-2005, ANSI/NCSL Z540-1 -1 994, ISO 10012-3 and ISO 9001-2000.

Ref Model number: 301 M24

Ref Serial number: 1308

Test Name: VC-1 DRI

Report Form: PL421-1OK RevA

—

• ,--

/-EN iEiDITED)

CALIBRATION CERT #2405.01

Page 1 of 1
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          INCH POUND 
 
          MIL-DTL-43511D 
          12 October 2006 
           
          SUPERCEDING 
          MIL-V-43511C 
          16 July 1990 
 

 
DETAIL SPECIFICATION 

 
VISORS, FLYER’S HELMET, POLYCARBONATE 

 
This specification is approved for use by all Departments and Agencies of the Department of 
Defense. 
 
1.  SCOPE 
 
1.1  Scope.  This specification covers general and performance requirements for curved 
polycarbonate flyer’s helmet visors worn by aircrew personnel. 
 
1.2  Classification.  The visors will be of the following classes as specified (see 6.2). 
 
 Class 1  - Clear 
 Class 2  - Neutral Gray 
 Class 3  - Neutral Gray Gradient (Air Force) 
 
2.  APPLICABLE DOCUMENTS 
 
2.1  General.  The documents listed in this section are specified in sections 3, 4, or 5 of this 
specification.  This section does not include documents cited in other sections of this 
specification or recommended for additional information or as examples.  While every effort has 
been made to ensure the completeness of this list, document users are cautioned that they must 
meet all specified requirements documents cited in sections 3, 4, or 5 of this specification, 
whether or not they are listed. 
 
 
 
 
 
 
Comments, suggestions, or questions on this document should be addressed to the Commander, 
Defense Supply Center Philadelphia, ATTN:  DSCP-FQSE, 700 Robbins Avenue, Philadelphia, 
PA  19111-5092 or e-mailed to Kathleen.Gullifer@dla.mil.  Since contract information can 
change, you may want to verify the currency of this address information using the ASSIST 
Online database at http://assist.daps.dla.mil. 
 
 
AMSC N/A          FSC 8415 
DISTRIBUTION STATEMENT A.  Approved for public release; distribution is unlimited. 

Downloaded from http://www.everyspec.com
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2.2  Government documents. 
 
2.2.1  Specifications, standards, and handbooks.  The following specifications, standards, and 
handbooks form a part of this document to the extent specified herein.  Unless otherwise 
specified, the issues of these documents are those cited in the solicitation or contract (see 6.2). 
 
DEPARTMENT OF DEFENSE SPECIFICATIONS 
 
 MIL-E-12397  Eraser, Rubber-Pumice (for Testing Coated Optical Elements) 
 
DEPARTMENT OF DEFENSE STANDARDS 
 
 MIL-STD-662  V50 Ballistic Test For Armor 
 MIL-STD-810  Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests 
 

 (Copies of these documents are available online at http://assist.daps.dla.mil or from the 
Standardization Documents Order Desk, 700 Robbins Avenue, Building 4D, Philadelphia, PA 
19111-5094.) 
 
2.2.2  Other Government documents, drawings, and publications.  The following other 
Government documents, drawings, and publications form a part of this document to the extent 
specified herein.  Unless otherwise specified, the issues of these documents are those cited in the 
solicitation or contract. 
 
DRAWING 
 
 7680606  Tester, Abrasion, Optical Coating 
 
2.3  Non-Government publications.  The following documents form a part of this document to 
the extent specified herein.  Unless otherwise specified, the issues of these documents are those 
cited in the solicitation or contract (see 6.2). 

 
  AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE (ANSI) 
 

 ANSI Z87.1   Occupational and Educational Personal Eye 
     And Face Protection Devices 
 

(Copies of this document are available from www.ansi.org<BLOCKED::http://www.ansi.org/> 
or the American National Standards Institute, 25 West 43rd St., 4th Floor, New York, NY 
10036.) 
 

ASTM International 
 
 ASTM F 735   Standard Test Method for Abrasion Resistance of  
     Transparent Plastics and Coatings Using the Oscillating  
     Sand Method 

ASTM D 1003  Standard Test Method for Haze and Luminous  
                                                Transmittance of Transparent Plastics 
 
 

Downloaded from http://www.everyspec.com
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ASTM D 1044  Standard Test Method for Resistance of Transparent 
     Plastics to Surface Abrasion 

ASTM D 3935  Standard Specification for Polycarbonate (PC) Unfilled and  
     Reinforced Material 

ASTM D 3359  Standard Test Method for Measuring Adhesion by Tape 
      Test 
 
(Copies of these documents are available from 
www.astm.org<BLOCKED::http://www.astm.org/> or the ASTM International, 100 Barr Harbor 
Drive, West Conshohocken, PA  19428-2959.) 
 

AMERICAN SOCIETY FOR QUALITY 
 
 ANSI/ASQ Z1.4  Sampling Procedures and Tables For Inspection by  
                                                            Attributes (DoD adopted) 
 
(Copies of this document are available from www.asq.org<BLOCKED::http://www.asq.org/> or 
the American Society for Quality, 600North Plankinton Ave., Milwaukee, WI  53203-2914 or 
www.ansi.org<BLOCKED::http://www.ansi.org/> or the American National Standards Institute, 
25 West 43rd St., 4th Floor, New York, NY 10036.) 
 
 INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION (CIE) 
 
 CIE 1924 Standard 
 
(Copies of these documents are available from www.cie-usnc.org<BLOCKED::http://www.cie-
usnc.org> or the CIE/USA Publications Office, c/o TLA-Lighting Consultants, Inc., 7 Pond St., 
Salem, MA  01970.) 
 
2.4  Order of precedence.  In the event of a conflict between the text of this document and the 
references cited herein (except for related specification sheets), the text of this document takes 
precedence.  Nothing in this document however, supersedes applicable laws and regulations 
unless a specific exemption has been obtained. 
 
3.  REQUIREMENTS 
 
3.1  First article.  When specified (see 6.2), a sample shall be subjected to first article inspection 
in accordance with 4.2. 
 
3.2  Design and dimensions.  The design and dimensions of the visor shall be as specified in the 
end item specification, drawing or contract as applicable. 
 
3.3  Materials and components.  Unless otherwise specified in the end item specification, 
drawing, or contract as applicable, the visor shall be fabricated from bisphenol type 
polycarbonate plastic molding material conforming to ASTM D 3935.  All other material and 
components used in the construction of the visor shall be as specified in the end item 
specification, drawing, or contract, as applicable. 
 
3.3.1  Recycled, recovered, or environmentally preferable materials.  Recycled, recovered, or 
environmentally preferable materials should be used to the maximum extent possible provided 
that the material meets or exceeds the operational and maintenance requirements, and promotes 
economically advantageous life cycle costs. 
 

Downloaded from http://www.everyspec.com
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3.4  Areas of vision.  Unless otherwise specified, the visor shall have three areas of vision which 
are identified as: outside the area of vision (no optical requirement), non-critical area of vision, 
and critical area of vision.  The center point for the right and left optics shall be identified as 
point “C”.  The location of point “C” and the location and size of the three areas of the visor 
identified above shall be as specified in the end item specification, drawing, or contract as 
applicable.  The critical area is approximately a 50 degree radius field of view from the primary 
line of sight intercept point on the visor for the designed right and left eye locations.  The areas 
within 1 mm (1/16") of the edges of the visor are non-critical areas.  Regions that rest against the 
helmet shell are outside the area of vision.  Figure 1 shows a typical layout of a visor and is 
intended to serve as a guide only for use by Government agencies to develop their detailed 
requirements.  Unless otherwise specified in the end item specification, drawing, or contract as 
applicable, the numbered circles within the critical areas are designated as points of choice for 
prismatic and distortion tests.  Points bearing the same number, for example 5R and 5L, shall be 
compared with each other, except points 2R and 2L (outermost points on left and right sides of 
visor) shall be compared with point 3 (center point of visor) when measuring refractive power or 
prismatic deviations. 
 
3.5  Performance. 
 
3.5.1  Prismatic deviation.  Prismatic deviation stated herein includes the inherent prismatic 
power resulting from nonparallel surfaces of the material and dissimilar curvature between the 
critical areas.  The vertical and horizontal prismatic deviations shall be tested as specified in 
4.3.5. 
 
3.5.1.1  Vertical prismatic deviation.  The vertical prismatic deviation through point “C” for the 
left and right eyes shall be no more than 0.18 prism diopters.  The vertical prism along any 
individual line of sight through the critical area shall not exceed 0.25 prism diopters. 
 
3.5.1.2  Horizontal prismatic deviation.  The horizontal prismatic deviation through point “C” for 
the left and right eyes shall be no more than 0.18 prism diopters BASE IN and no more than 0.25 
diopters BASE OUT.  The horizontal prism along any individual line of sight through the critical 
area shall not exceed 0.25 prism diopters. 
 
3.5.2  Refractive power.  The refractive power shall not exceed plus or minus 0.125 diopters at 
point “C” and at all other points of choice for the left and right optics, when tested as specified in 
4.3.5. 
 
3.5.3  Luminous transmittance (see 6.5) 
 
3.5.3.1  Class 1 visor.  The luminous transmittance of class 1 visor shall be not less than 85 
percent throughout the critical area when tested as specified in 4.3.5. 
 
3.5.3.2  Class 2 visor.  The luminous transmittance of class 2 visor shall be within 12 to 18 
percent when measured at point “C”, left and right optics.  The total visible transmittance of the 
visor shall not vary more than 3.0 percentage points.  Tests shall be as specified in 4.3.5. 
 
3.5.4  Optical density. 
 
3.5.4.1  Class 3 visor.  The optical density (OD) of the class 3 visor shall be between 0.83 and 
0.60 OD when measured at point “C” left and right optics.  The OD at any point in a horizontal 
meridian of a given visor shall not vary by more than 0.1 OD from other points on the same 
meridian.  The class 3 visor shall consist of a class 1 visor with a gradient tint, darker at the top, 
conforming to an OD gradient of 0.4 OD/inch + 0.06 OD when measured at point “C” to a 
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vertical distance of 1-inch above or below point “C”.  The resultant gradient shall be smooth and 
uniform when tested as specified in 4.3.5. 
 
3.5.5  Optical distortion of critical areas.  The optical distortion within the critical vision areas 
shall conform to the acceptable standards shown on figure 2 when tested as specified in 4.3.5. 
 
3.5.6  Haze.  The haze value of the visor shall not exceed 2.0 percent when tested as specified in 
4.3.5. 
 
3.5.7  Ultraviolet transmittance.  The erythemal ultraviolet transmittance shall not be more than 
1.00 percent, when computed as the average spectral transmittance at wavelengths of 290, 300, 
310, and 320 nm when tested as specified in 4.3.5. 
 
3.5.8  Neutrality of class 2 and 3 visors.  The spectral transmittance (see 6.6) of the class 2 visor 
may vary with wavelengths between 430 and 730 nm, the average percentage deviation within 
nine spectral bands shall be less than 12 when tested as specified in 4.3.5.  The spectral 
distribution curve shall show a reasonable even distribution throughout the visible spectrum to 
insure that color distortion will not be excessive.  The neutrality of the class 3 visor shall 
conform to the requirements specified for the class 2 visor except that the average percentage 
deviation shall be less than 20 when tested as specified in 4.3.5. 
 
3.5.9  Chromaticity of class 2 and 3 visors.  The chromaticity coordinates x and y of the classes 2 
and 3 visors shall be within the limits indicated on figure 3 when computed as described in 4.3.5. 
 
3.5.10  Ballistic resistance.  The ballistic resistance of the lenses shall be such that they will pass 
a V0 test using a 0.22 caliber, 17.0 + 0.5 grain, T37 shaped projectile at a velocity of 550 to 560 
feet per second when tested as specified in 4.3.5. 
 
3.5.11  Abrasion resistant coating .  After being subjected to the abrasion tests specified in 4.3.5 , 
the increase in haze shall not exceed 2 percent and the decrease in transmittance shall not exceed 
2 percent. 
 
3.5.12  Bayer abrasion resistance.  After being subject to the Bayer abrasion test the Bayer ratio 
shall exceed a value of 4.0 or higher as specified in 4.3.5. 
 
3.5.13  Coating adhesion.  Before and after humidity exposure, the visor shall show no loss of 
coating when tested in accordance with 4.3.5. 
 
3.5.14  Weathering resistance.  The coated visors shall show no yellowing or other changes, nor 
show loss of coating when tested as specified in 4.3.5. 
 
3.5.15  Chemical resistance.  When tested in accordance with 4.3.5 the visor shall not increase 
more than 2% for transmittance and haze. 
 
3.6  Workmanship.  The visors shall be free from all defects which would affect proper 
functioning in service.  The visors shall conform to the quality and grade of product established 
by this specification. 
 
4.  VERIFICATION 
 
4.1  Classification of inspections.  The inspection requirements specified herein are classified as 
follows: 
 

a.  First article inspection (see 4.2) 
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 b.  Conformance inspection (see 4.3) 
 
4.2  First article inspection.  When a first article is required (see 3.1), it shall be examined as 
specified in 4.3.3 and 4.3.4 and tested for the characteristics specified in 4.3.5.  Any 
nonconformance shall be cause for the rejection of the first article.  The number of units to be 
inspected shall be specified in the contract. 
 
4.3  Conformance inspection.  Unless otherwise specified, sampling for inspection shall be 
performed in accordance with ASQ-Z1.4.  Items shall be examined as specified in 4.3.3 and 
4.3.4 and tested for the characteristics specified in 4.3.5.   
 
4.3.1  Inspection lots.  For purposes of sampling, a lot shall consist of visors produced from a 
single batch of resin during one continuous injection molding operation.  Any shutdown of the 
molding operation shall be considered as the termination of that operation and lot. 
 
4.3.2  Component and material inspection.  Components and materials shall be inspected in 
accordance with all the requirements of referenced documents unless otherwise excluded, 
amended, modified, or qualified in this specification or applicable purchase document. 
 
4.3.3  End item visual examination.  The end item shall be examined for the defects listed in 
Table I.  The lot size shall be expressed in units of visors.  The sample unit shall be one visor. 
 

TABLE I.  End item visual defects 
 
 
Examine  Defect             Classification 
                   Critical   Major   Minor 
 
Appearance  Pit, bubble, scratch, foreign matter, 
    void, inclusions or blister: 
     - Critical area of vision       1 
     - Non-critical area of vision       101 
     - Area outside area of vision         201 
 
   Cloudiness: 
     - Critical area of vision       2 
     - Non-critical area of vision       102 
 

Crack, hole, chip, or break: 
     - Any area         3 
     - Evidence of warpage       4 
 
   Visible striae or waviness: 
     - Critical area of vision       5 
     - Non-critical area of vision       103 
 
   Surface abraded, dulled, or not smooth: 
     - Critical area of vision       6 
     - Non-critical area of vision       104 
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TABLE I.  End item visual defects (continued) 
 
 
Examine  Defect             Classification 
                   Critical   Major   Minor 
 
   Stain or discoloration not readily removed 
    with water: 
     - Critical area of vision       7 
     - Non-critical area of vision       105 
 
   Sharp edge or burr: 
     - Affecting serviceability       106 
     - Not affecting serviceability        202 
 
   Transmittance gradient not smooth 
    and uniform (class 3 visor)       8 
 
Design   Not as specified        9 
 
 
4.3.4  End item dimensional examination.  The visors shall be examined for conformance to the 
dimensions specified in the end item specification, drawings, or contract.  Any dimension not 
within the specified tolerance shall be classified as a critical defect. 
 
4.3.5  End item testing.  The visors shall be tested for the characteristics listed in Table II. 
 

TABLE II.  End item tests 
 
 
Characteristic  Requirement  Test method  Number of  Results 
   paragraph     determinations  to nearest 
 
Prismatic  3.5.1   4.4.1   1/unit   0.01 diopter 
 deviation 
 
Refractive  3.5.2   4.4.2   2/unit   0.01 diopter 
 Power 
 
Luminous  3.5.3   4.4.3   1/unit for class 1 1 percent 
 transmittance        2/unit for class 2 
 
Optical density 3.5.4   4.4.4   2/unit for class 3 1 percent 
 
Optical   3.5.5   4.4.5   1/unit   Pass or fail 
 distortion of 
 critical areas 
 
Haze   3.5.6   4.4.6   1/unit   0.1 percent 
 
Ultraviolet  3.5.7   4.4.7   1/unit   1 percent 
 transmittance 1/ 
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TABLE II.  End item tests (continued) 
 
 
Characteristic  Requirement  Test method  Number of  Results 
   paragraph     determinations  to nearest 
 
 
Neutrality of  3.5.8   4.4.8   1/unit   1 percent 
 class 2 and 3 
 
Chromaticity of 3.5.9   4.4.9   1/unit   1 percent 
 class 2 and 3 
 
Ballistic  3.5.10   4.4.10   2/   Pass or fail 
 resistance 
 
Abrasion   3.5.11   4.4.11   2/unit   <2 percent  
 resistance 
 
Bayer abrasion  3.5.12   4.4.12   2/unit   ratio >4 
 resistance 
 
Coating adhesion 3.5.13   4.4.13   2/unit   Pass or fail 
 
Weathering  3.5.14   4.4.14   1/unit   Pass or fail 
 Resistance 
 
Chemical  3.5.14   4.4.15   2/unit   <2 percent  
 resistance 
 
1/  The test for ultraviolet transmittance shall be performed only on the first lot of visors from 
each batch of molding material. 
 
2/  A minimum of three articles. 
 
4.4  End item performance test methods. 
 
4.4.1  Prismatic deviation test.  Prismatic deviation shall be measured in accordance with ANSI 
Z87.1.  Telescope, lensometer or optical beam deviation along the selected line of sight may be 
used.  Error shall be less than 0.03 prism diopters. 
 
4.4.1.1  Vertical prismatic deviation.  BASE UP prism shall be designated positive (+) while 
BASE DOWN prism shall be designated negative (-).  The vertical prismatic imbalance shall be 
defined as the absolute value of the difference between the prism through point “C” of the right 
and left eyes.  Vertical prismatic imbalance shall meet the requirements as specified in 3.5.1.1.  
This calculation can also be applied to other opposing points as stated in 3.4. 
 
4.4.1.2  Horizontal prismatic deviation.  BASE OUT prism shall be designated positive (+) while 
BASE IN prism shall be designated negative (-).  The horizontal prismatic imbalance shall be 
defined as the absolute value of the sum of prism at the design eye point of the right and left 
lenses.  Horizontal prismatic imbalance shall meet the requirements specified in 3.5.1.2.  This 
calculation can also be applied to other opposing points as stated in 3.4. 
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4.4.2  Refractive power test.  The refractive power shall be determined with any suitable 
instrument with increments of 0.01 diopters for spherical and cylindrical powers.  The aperture 
over the test items shall not exceed 1 centimeter.  If the instrument used cannot measure 
astigmatic components, then the target pattern shall be a fixed spoke wheel, with a minimum of 
24 spokes. 
 
4.4.3  Luminous transmittance test.  The transmittance shall be measured through point “C” (see 
3.4) for left and right eye, using a calibrated National Institute of Standards and Technology 
(NIST) traceable spectrophotometer with a spectral bandwidth < 10 nm.  Table III shows an 
example calculation of the photopic and scotopic luminous transmittance. 
 
TABLE III.  Sample calculation for luminous transmittance 1/ 2/ 3/ 4/ 5/  
Wavelength 
(nm) 

V(λ) V(λ′) Sample T V(λ)*T V(λ′)*T 

380 0.00004 0.00059 0.00003 0.00000 0.00000 
390 0.00012 0.00221 0.12361 0.00001 0.00027 
400 0.00040 0.00929 0.65772 0.00026 0.00611 
410 0.00120 0.03484 0.83508 0.00100 0.02909 
420 0.00400 0.09660 0.86258 0.00345 0.08333 
430 0.01160 0.19980 0.87339 0.01013 0.17450 
440 0.02300 0.32810 0.87927 0.02022 0.28849 
450 0.03800 0.45500 0.88191 0.03351 0.40127 
460 0.06000 0.56720 0.88449 0.05307 0.50169 
470 0.09100 0.67560 0.88644 0.08067 0.59888 
480 0.13900 0.79300 0.88830 0.12347 0.70442 
490 0.20800 0.90430 0.88673 0.18444 0.80187 
500 0.32300 0.98170 0.88690 0.28647 0.87067 
510 0.50300 0.99660 0.89154 0.44844 0.88851 
520 0.71000 0.93520 0.89110 0.63268 0.83336 
530 0.86200 0.81100 0.88666 0.76430 0.71908 
540 0.95400 0.64970 0.88772 0.84689 0.57675 
550 0.99500 0.48080 0.88991 0.88546 0.42787 
560 0.99500 0.32880 0.88619 0.88176 0.29138 
570 0.95200 0.20760 0.89049 0.84775 0.18487 
580 0.87000 0.12100 0.88132 0.76675 0.10664 
590 0.75700 0.06550 0.88939 0.67327 0.05826 
600 0.63100 0.03325 0.88914 0.56105 0.02956 
610 0.50300 0.01593 0.89237 0.44886 0.01422 
620 0.38100 0.00737 0.89093 0.33944 0.00657 
630 0.26500 0.00334 0.89280 0.23659 0.00298 
640 0.17500 0.00150 0.88936 0.15564 0.00133 
650 0.10700 0.00068 0.90356 0.09668 0.00061 
660 0.06100 0.00031 0.89687 0.05471 0.00028 
670 0.03200 0.00015 0.91225 0.02919 0.00014 
680 0.01700 0.00007 0.90045 0.01531 0.00006 
690 0.00820 0.00004 0.90968 0.00746 0.00004 
700 0.00410 0.00002 0.91164 0.00374 0.00002 
710 0.00210 0.00000 0.90284 0.00190 0.00000 
720 0.00100 0.00000 0.91709 0.00092 0.00000 
730 0.00050 0.00000 0.91137 0.00046 0.00000 
740 0.00030 0.00000 0.90570 0.00027 0.00000 
750 0.00010 0.00000 0.92346 0.00009 0.00000 
760 0.00010 0.00000 0.91446 0.00009 0.00000 
TOTALS 10.686 9.707 32.905 9.496 8.603 
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1/ V(λ) = the photopic relative luminous efficiency (CIE 1924 Standard) 
2/ V(λ′) = the scotopic relative luminosity (CIE 1925 Standard) 
3/ T = transmittance of the sample under test (here a Class 1 sample) 
4/ T/photopic = Percent photopic transmittance 
5/ T/scotopic = Percent scotopic transmittance 
 
4.4.4  Optical density of class 3 test.  The optical density of the class 3 visors shall be calculated 
by first determining the luminous transmittance in accordance with ASTM D 1003.  The optical 
density shall be calculated by the formula: 
 
     1 

Optical Density = Log   Transmittance 
 
4.4.5  Optical distortion of critical areas test.  The optical distortion of the critical area of the 
visors shall be determined by inserting the visor with its surface normal to the line of sight into 
the apparatus described on figure 4.  The degree of off-parallelism shall constitute the amount of 
distortion.  The visor shall be compared with the plates on figure 2. 
 
4.4.6  Haze test.  The haze shall be determined in accordance with ASTM D 1003. 
 
4.4.7  Ultraviolet transmittance test.  The erythemal ultraviolet transmittance shall be measured 
by a spectrophotometer. 
 
4.4.8  Neutrality of class 2 and 3 visors test.  The spectral transmittance of the class 2 or 3 visor, 
as applicable, shall be measured by a spectrophotometer having a monochromator band width of 
10 nm or less and a reproduction of plus or minus 1 percent.  The neutrality shall be calculated 
by the Judd Daylight Duplication Method.  Table IV shows an example for the calculation of 
spectral transmittance deviations. 
 

TABLE IV.  Example for calculation of spectral transmittance deviation. 1/  2/  3/  4/  5/ 
 

Average 
Wave     Wave  Trans-  Percent 
length            Band length  mittance deviation 
(nm)  T  N range  Tn          100(1-Tn/Tc) x Weight = Product 
 
430  0.114 
440  0.118 
450  0.127 
460  0.137  1 430-490 0.133     14.25    5      71.2 
470  0.142 
480  0.144 
490  0.145  2 460-520 0.145       6.34   10      63.4 
500  0.147 
510  0.149 
520  0.151  3 490-550 0.151       2.80   10      28.0 
530  0.153 
540  0.154 

Downloaded from http://www.everyspec.com

Consulta MIL DTL 43511D (32855222)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 1415



MIL-DTL-43511D 

11 

TABLE IV.  Example for calculation of spectral transmittance deviation. (cont.) 1/  2/  3/  4/  5/ 
 

Average 
Wave     Wave  Trans-  Percent 
length            Band length  mittance deviation 
(nm)  T  N range  Tn          100(1-Tn/Tc) x Weight = Product 
 
550  0.155  4 520-580 0.155       0.22   10        2.2 
560  0.157 
570  0.158 
580  0.159  5 550-610 0.159       2.31   10      23.1 
590  0.160 
600  0.160 
610  0.160  6 580-640 0.160       3.39   10      33.9 
620  0.161 
630  0.161 
640  0.160  7 610-670 0.160       3.12   10      31.2 
650  0.159 
660  0.159 
670  0.158  8 640-700 0.158       1.67    5        8.3 
680  0.157 
690  0.156 
700  0.153  9 670-730 0.153       1.18    1        1.2 
710  0.151 
720  0.149 
730  0.148 
         Totals     71    262.5 
 
 
Notes: 
 1/  Tc = Total visible transmittance of sample visor, which is 0.155. 
 2/  T = Transmittance at 10 nm intervals. 
 3/  Tn = Average transmittance of 60 nm band.  The Tn for a given band is the average of  
                 the seven tabulated values within that band except that the first and last values are  
                 divided by 2 and the average computed by dividing the sum of the values by 6. 
 4/  Average percentage deviation of spectral transmittance within nine spectral bands.   
                 (Average deviation – 262.5/71 = (3.7%) 
 5/  This table is based on illuminant “C”. 
 
4.4.9  Chromaticity of class 2 and 3 visors test.  The chromaticity coordinates x and y shall be 
calculated from spectrophotometric data.  Table V illustrates a sample calculation. 
 

TABLE V.  Sample computation table of coordinates 1/  2/  3/  4/  5/ 
 
Wavelength 
    (nm)     x  y  z       T           xT        yT                zT 
 
380       4    20    0.104   0  0        2 
390     19    89    0.240   5  0       21 
400     85      2           404    0.301  26  1     122 
410    329      9        1,570    0.275  90  2     432 
420  1,238     37        5,949    0.174          215  6 1,035 
430  2,997   122      14,628    0.110          330           13 1,609 
440  3,975   262      19,938    0.093          370           24 1,854 
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TABLE V.  Sample computation table of coordinates (cont.) 1/  2/  3/  4/  5/ 
 
Wavelength 
    (nm)     x  y  z       T           xT        yT                zT 
 
450  3,915   443      20,638    0.092          360           41 1,899 
460  3,362   694      19,299    0.100          336           69 1,930 
470  2,272           1,058      14,972    0.110          250         116 1,647 
480  1,112           1,618        9,461    0.122          136         197 1,154 
490     363           2,358        5,274    0.132 48         311    696 
500       52           3,401        2,864    0.140   7         476    401 
510       89           4,833        1,520    0.142 13         686    216 
520     576           6,462           712    0.142 82         918    101 
530  1,523           7,934           388    0.141          215      1,119      55 
540  2,785           9,149           195    0.141          393      1,290      27 
550  4,282           9,832             86    0.155          664      1,524      13 
560  5,880           9,841             39    0.170       1,000      1,673        7 
570  7,322           9,147             20    0.167       1,223      1,528        3 
580  8,417           7,992             16    0.153       1,288      1,223        2 
590  8,984           6,627             10    0.142       1,276         941        1 
600  8,949           5,316               7    0.136       1,217         723        1 
610  8,325           4,176               2    0.136       1,312         568        0 
620  7,070           3,153               2    0.137          969         432 
630  5,309           2,190      0.137          727         300 
640  3,693           1,443      0.138          510         199 
650  2,349              886      0.150          352         133 
660  1,361              504      0.199          256           94 
670     708              259      0.270          191           70 
680     369              134      0.368          136           49 
690     171                62      0.475            81           29 
700      82     29      0.576            47           17 
710      39     14      0.620            24             9 
720      19       6      0.636            12             4 
730        8       3      0.643              5             2 
740        4       2      0.642              3   1 
750        2       1      0.632   1   1 
760        1       1      0.630   1   1 
770        1        0.600   1   0 
         Totals        13,992        14,790        13,228 
         (X)  (Y)  (Z) 
 
 
NOTES: 
 1/  X =      xT, Y =      yT , Z =       zT 
 
 2/  Spectral transmittance , Tc = Y/1,000 = 14.8 percent 
 3/  Chromaticity coordinates: 
  x = X/(X + Y + Z) = 13,992/(13,992 + 14,790 + 13,228) = 0.3331 
  y = Y/(X + Y + Z) = 14,790/(13,992 + 14,790 + 13,228) = 0.3521 
 4/  Spectral transmittance, Tc, and chromaticity coordinates, x and y, for standard  
                 illuminant “C” 
 5/  The symbol “T” represents the transmittance, the ratio of transmitted to homogeneous  
                 radiant flux. 
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4.4.10  Ballistic resistance test.  Ballistic resistance testing shall be in accordance with either 
method 1 or method 2 cited in paragraph 4.4.10.1 or 4.4.10.2.  Method shall be as determined by 
the military service and specified in the applicable contract or purchase order. 
 
4.4.10.1  Ballistic resistance test method 1 (for Army visors). The ballistic test at the V0 point 
shall be conducted in accordance with MIL-STD-662 using a 0.22 caliber, 17 + 0.5 grain, T37 
shaped projectile with the following exceptions:  electronic velocity detection devices (light 
beam or acoustic type) may be used to determine the velocity of the projectile, such devices 
placed no less than 8 inches and no more than 24 inches from the target; compressed gas 
propulsion of the projectile may be used.  The sample shall be mounted on an Alderson 50th 
percentile male headform in the as worn position.  The 0.002 inch thick aluminum foil witness 
sheet shall be mounted within 2 inches behind the area of impact.  Three valid impacts shall be 
made on the lens; one in the center and one in each vision area.  The sample shall be considered 
a failure if the aluminum foil witness sheet is punctured or if the sample is cracked.  An impact 
shall be considered valid only if it meets any of the following: 
 
a.  The impact velocity of the projectile is between 550 feet per second and 560 feet per second. 
b.  The impact velocity of the projectile is less than 550 feet per second and the impact fails to 
meet the requirements in 3.5.10. 
c.  The impact velocity of the projectile is more than 560 feet per second and the impact meets 
the requirements in 3.5.10. 
 
4.4.10.2  Ballistic resistance test method 2 (for Air Force and Navy visors).  The impact test shall 
be conducted in accordance with MIL-STD-662 and using a caliber .22 T37 fragment simulating 
projectile.  The visor shall be rigidly mounted with the area to be impacted normal to the line of 
fire.  An aluminum foil witness sheet, 2 mils thick, shall be mounted 2 inches behind the area of 
impact.  Three valid impacts shall be made on the visor; one in the center and one in each vision 
area.  An impact shall be considered valid only if it meets any of the following: 
 
a.  The impact velocity of the projectile is between 550 feet per second and 560 feet per second. 
b.  The impact velocity of the projectile is less than 550 feet per second and the impact fails to 
meet the requirements in 3.5.10. 
c.  The impact velocity of the projectile is more than 560 feet per second and the impact meets 
the requirements in 3.5.10. 
 
The visor containing the three valid impacts and the witness sheet shall be examined for 
conformance to the requirements in 3.5.10.  Any penetration on the witness sheet shall be 
considered evidence of spall. 
 
4.4.11  Abrasion resistance coating test.  Before and after the abrasion tests, haze and luminous 
transmittance of the coated specimens and visors shall be calculated as specified in ASTM D 
1003.  The abrasion test, as specified in ASTM D 1044, using an abrasion of 500 cycles with a 
500 gram load, shall be performed on flat panels which are coated by the same process as the 
visors.  Additionally, visors shall be tested using the eraser test.  The eraser test shall be 
performed by rubbing with a specially standardized eraser mounted as illustrated on figure 5 and 
held approximately normal to the visor.  The device and eraser material indicated on figure 5 
shall be used for this test.  The areas of the visor where the eraser test is to be performed shall be 
identified and shall include at least three areas in the critical area of vision.  The eraser shall be 
rubbed across the surface of the coated visor from one point to another, over the same path, for 
20 complete cycles (motion of the eraser up and back is one cycle) with a force of 2.0 to 2.5 
pounds continuously applied.  Wherever possible, rubs of about 1 inch length are preferred.  
After the rubbing has been completed, the lens shall be thoroughly cleaned to remove dirt, film, 
finger marks and grease marks using a mild detergent and water followed by drying with a soft 
cloth or lens tissue.  The visor shall meet the requirements in 3.5.11. 
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4.4.12  Bayer abrasion resistance.  The visor / or 6 curve lenses shall be tested using the 
oscillating sand method.  The abrasion test will be performed in accordance with ASTM F 735 
using 500 grams Alundum® Norton ZF #12 (Saint-Cobain) for 600 cycles.  A CR-39 reference 
lens or equivalent of same diopter will be tested in parallel to the coated specimen.  The resulting 
ratio will be the change in haze, tested using ASTM D 1003, of the reference specimen divided 
by the change in haze of the coated specimen.   
 
4.4.13  Coating adhesion.  The tape test adhesion shall be performed using ASTM D 3359.  The 
coated visor shall be subject to a crosshatch (cross hatch cutter with a 1.0 mm spacing) and then 
subject to 3 consecutive tape pulls.  A tape having an adhesion to steel of 45-55 oz per inch shall 
be applied to the cross hatched area and firmly pressed down.  Tape shall be cut to a length of 
approximately three inches long and firmly applied to the visor.  To ensure good contact with the 
visor, rub the tape firmly with an eraser.  Within 90 + 30 seconds of application, remove the tape 
by seizing the free end and rapidly (not jerked) back upon itself at as close to an angle of 180o as 
possible.  This adhesion test shall be repeated after the visor is subjected to the humidity test, as 
specified in MIL-STD-810, Method 507, Procedure III, for 120 hours (5 cycles). 
 
4.4.14  Weathering resistance.  Visors shall be exposed in a weatherometer in accordance with 
MIL-STD-810, method 505.3, procedure II.  For visors which contain external coatings, the 
coating adhesion test shall be performed after weather resistance tests have been completed. 
 
4.4.15 Chemical resistance.  The visors shall be exposed to the following chemicals: 
 

a. Insect repellent, controlled release (DEET) 
b. JP4 aircraft turbine fuel 
c. JP8 aircraft turbine fuel, kerosene type 
d. Aircraft lube oil, turbine engine, synthetic base 
e. Aircraft hydraulic fluid, fire-resistant, synthetic base 
f. Degreasing solvent, type I (mineral spirits) 
g. Cleaning compound, turbine engine gas path, 20 % solution 
 

The chemical exposure will be tested for a 10 hour period at ambient room temperature 
conditions.  The chemicals shall be contained by sealing an o-ring (0.5 inch or 0.75 inch 
diameter) to either the concave or convex surface of the visor.  At the end of the test, the surface 
shall be thoroughly cleaned using a mild detergent and water followed by drying with a soft cloth 
or lens tissue.  The visor shall then be visually inspected for visible damage and shall pass the 
requirements of 3.5.3 and 3.5.6 ensuring the same areas that were exposed to the chemicals are 
tested for these requirements.  The haze and transmittance shall be measured before and after the 
exposure to the chemicals.  Each visor shall have two (2) locations tested for each chemical type 
(i.e. left and right side of the visor). 
 
5.  PACKAGING 
 
5.1  Packaging.  For acquisition purposes, the packaging requirements shall be as specified in the 
contract or order (see 6.2).  When packaging of materiel is to be performed by DoD or in-house 
contractor personnel, these personnel need to contact the responsible packaging activity to 
ascertain packaging requirements.  Packaging requirements are maintained by the Inventory 
Control Point's packaging activities within the Military Service or Defense Agency, or within the 
military service’s system commands.  Packaging data retrieval is available from the managing 
Military Department's or Defense Agency's automated packaging files, CD-ROM products, or by 
contacting the responsible packaging activity. 
 
6.  NOTES 
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(This section contains information of a general or explanatory nature that may be helpful, but is 
not mandatory.) 
 
6.1  Intended use.  The class 1, class 2, and class 3 visors are intended to be used on flight 
helmets used by aircrew personnel. 
 
6.2  Acquisition requirements.  Acquisition documents should specify the following: 
 
     a. Title, number and date of this specification. 
     b. Class of visor required (see 1.2) 
     c. Issue of DODISS to be cited in the solicitation and, if 
         required, the specific issue of individual documents 
         referenced (see 2.2.1 and 2.3) 
     d. When first article is required (see 3.1) 
     e. When abrasion resistant coating is required (see 3.5.11) 
     f. Packaging requirements (see 5.1). 
 
6.3  First article.  When a first article is required, it will be inspected and approved under the 
appropriate provisions of FAR 52.209.  The first article should be a preproduction sample.  The 
contracting officer should specify the appropriate type of first article and the number of units to 
be furnished.  The contracting officer should also include specific instructions in acquisition 
documents regarding arrangements for selection, inspection, and approval of the first article. 
 
6.4  Coatings.  All requirements for abrasion resisting coatings applied to polycarbonate visors 
are included in this document. 
 
6.5  Luminous transmittance.  For the purpose of this specification, luminous transmittance is 
defined as the ratio of the luminous flux transmitted by the visor to the luminous flux incident on 
the visor.  It is measured with a sensor corrected to compare with the photopic sensitivity of the 
human eye without regard to specific wavelengths.  ASTM D 1003 or a specified modification 
thereof is a way of determining luminous transmittance.  A CIE C source (average daylight) is 
used to make the luminous transmittance measurements. 
 
6.6  Spectral transmittance.  For the purpose of this specification, spectral transmittance is 
defined as radiant transmittance evaluated for a specific range of wavelengths of incident energy.  
It is desirable that it be measured with an automatic recording spectrophotometer of the required 
range of sensitivity and evaluated according to the applicable instructions. 
 
6.7  Suggested source of supply.  Navy has determined that Gentex Corporation is an acceptable 
source for visors meeting the requirements stated in this document. 
 
6.8  Subject term (key word) listing 
 
 Aircrew personnel 
 Armor 
 Eye protection 
 Flight 
 Shield 
 
6.9  Changes from previous issue.  Marginal notations are not used in this revision to identify 
changes with respect to the previous issue due to the extent of the changes. 
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CRITICAL AREAS ARE LOCATED WITHIN THE DOTTED SEGMENTS, NONCRITICAL 
AREAS ARE LOCATED OUTSIDE DOTTED SEGMENTS. NUMBERED CIRCLES 
WITHIN THE CRITICAL AREAS ARE DESIGNATED AS POINTS OF CHOICE FOR 
PRISMATIC AND DISTORTION TESTS.  POINTS BEARING THE SAME NUMBER, 
FOR EXAMPLE 5R AND 5L, SHOULD BE COMPARED WITH EACH OTHER, EXCEPT 
THAT POINTS NO. 2R AND 2L SHOULD BE COMPARED WITH POINT NO. 3 WHEN 
MEASURING REFRACTIVE POWER OR PRISMATIC DEVIATIONS.  THIS FIGURE  
COVERS ONE SPECIFIC VISOR AND IS INTENDED TO SERVE ONLY AS A GUIDE 
SINCE VISOR CONFIGURATIONS DIFFER AMONG DIFFERENT HELMETS. 
CRITICAL AREA SUBTENDS APPROXIMATELY A 50 DEGREE FIELD OF VIEW 
RADIUS MEASURED ALONG THE PRIMARY LINE OF SIGHT OF THE DESIGNED 
RIGHT AND LEFT EYE LOCATIONS. 

 
FIGURE 1.  Typical visor configuration. 
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FIGURE 2.  Visors optical distortion standards. 
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FIGURE 3.  Chromaticity coordinates. 
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1  MODEL "B" OR EQUIVALENT OPTICAL TESTER WITH A 50 to 60-LINE GRATING, WITH 
    OPTICAL BENCH ADAPTER OR EQUIVALENT. 
 
2  THE COMPLETE TEST ASSEMBLY, OR COMPONENTS, DEPICTED IN THIS FIGURE MAY BE 
OBTAINED AS THE MODEL E DISTORTION TESTER FROM DATA OPTICS INC., 115 HOLMES ROAD, 
YPSILANTI, MICHIGAN 48198-3020, PHONE 800-321-9026 OR 734-483-8288. 
 
 
 
 

FIGURE 4.  Distortion tester. 
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FIGURE 5.  Eraser abrasion tester assembly and eraser plug. 
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Custodians:      Preparing activity: 
   Army - GL         DLA - CT 
   Air Force – 11        (Project 8415-0183) 
   Navy - AS 
 
Review activities: 
   Army – MD, AV 
   Navy - NU 
 
 
 NOTE:  The activities listed above were interested in this document as of the date of this 
document.  Since organizations and responsibilities can change, you should verify the currency 
of the information above using the ASSIST online database at http://assist.daps.dla.mil 
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12/12/2019

1/1

ExpressoLivre - ExpressoMail

Enviado por: "Grupamento de Aviacao Operacional - 1 Esquadrao" <gavop.1esquadrao@cbm.df.gov.br>
De: gavop.1esquadrao@cbm.df.gov.br
Para: scott@paracletelifesupport.com
Data: 10/12/2019 21:01

Assunto: Urgent Documents

 
Good night,
 
I'm Captain Hugo of the Federal District Military Fire Department. We are in the process of acquiring
helmets in which the QUARTZO company is competing with the helmet manufactured by you. However the
tests presented by the company are diverging information, because the tests were performed before the
equipment calibration. Therefore, I request the original tests of the helmets so that we can remedy the
differences.
 
 
 
 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
GRUPAMENTO DE AVIAÇÃO OPERACIONAL

___________________ “Brasília – Patrimônio da Humanidade”_______________________
Hangar Soldado Alberto F Fonseca – SAM Lote D Módulo E  CEP 70.620-000 – GavOp

E-mail: gavop.1esquadrao@cbm.df.gov.br – Telefone: (061) 3901-8652
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Grupamento de Aviação Operacional

1° Esquadrão de Aviação Operacional

 

Parecer Técnico SEI-GDF n.º 18/2019 - CBMDF/GAVOP/1° ESAV  

   

Ao Senhor Pregoeiro Ten-Cel. QOBM/Comb.  FRANKNEI DE OLIVEIRA RODRIGUES

 

Em resposta ao memorando 410 apresento a Vossa Senhoria parecer  técnico quanto
aos recursos apresentados pela empresas DTE do Brasil
(protocolos 32332655, 32487409 e 32487504), DELTA Industria Comercio Importação Exportação
Ltda (protocolo 32332753) e QUARTZO - Engenharia de Defesa, Indústria e Comércio
LTDA.(protocolo 32488876), para o Pregão Eletrônico nº 72/2019 - DICOA/DEALF/CBMDF .

 

1 - Recurso da Empresa DTE do Brasil e seus Anexos,
protocolos 32332655, 32487409 e 32487504;

Quanto as suas características gerais: 

 

 A referida empresa solicita, conforme documento SEI-GDF (30888468), em seu item 4 -
Dos Pedidos, a Desclassificação da empresa QUARTZO - Engenharia de Defesa, Indústria e Comércio
LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº: 05.316.271/0001-74; uma vez que a empresa não teria
cumprido todas as determinações   legais e editalícias.

a)Após a leitura do recurso impetrado pela empresa DTE cita: Na sua introdução a
reclamante alega que as exigências do edital com referencia as norma MIL-DTL-87174 e EN: 966  são
exigências com nível baixo  de proteção para capacetes a serem utilizados pelos pilotos de as rotativa.

R: De pronto, descartam-se os ques onamentos sobre as normas exigidas em edital,
visto serem assuntos que deveriam ser ques onados em sede de pedido de esclarecimento ou
impugnação. Se não o fez, entende-se que a Recorrente concordou com a exigência editalícia.

Informo ainda que a requerente apresentou proposta para o referido certame, sendo
desclassificada por não comprovar atendimento a norma MIL DTL 43511D.

Esclareço que não existe norma específica que trata de capacete de voo para a vidade
de resgate aéreo com aeronaves de asas rota vas, cito que a referida aquisição servirá, também, para
u lização da tripulação que opera aeronaves de asas rota vas, sendo assim, cabe a administração
encontrar nas normas existentes os padrões e quesitos que melhor atendam à atividade realizada.

Foram promovidas pelo Grupamento de Aviação Operacional inserções norma vas e
melhoramentos redacionais estabelecendo índices definidos em normas internacionais (e suas
atualizações) com patamares mínimos de qualidade para o equipamento pretendido.

Cito ainda, que consta no Edital, com a finalidade de aumentar a concorrência, a
aceitação de cer ficado ou relatório de testes executados no país de origem ou por órgão como o
FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION (FAA) ou EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY (EASA), desde
que acompanhado de tradução juramentada, ou no Brasil pelo Departamento de Ciência e Tecnologia
Aeroespacial - DCTA da Força Aérea Brasileira/IFI/DCTA, que legisla sobre as exigências de
certificação e homologação em território brasileiro.

 

b) A empresa  DTE afirma que não há comprovação de que o laudo apresentado é
corresponde ao capacete ofertado pela empresa Quartzo, ou seja, ASPIDA CARBON RWH. O laudo traz
somente a nomenclatura - Amostra 1, Paraclete XL; Amostra 2 e Paraclete XL Amostra 3;

R: Equivoca-se a requerente em seu ques onamento, o Grupamento de Aviação
Operacional em consulta ao site da empresa Paraclete https://paracletelifesupport.com/shop/, segue
anexo relatório de testes dp capacete paraclete aspida para esclarecimento a documentação
apresentada  protocolo SEI-GDF 32982218, empresa tem como produtos unicamente capacetes de
voo,  peças de reposição, e as empresas associadas com materiais que fazem parte da linha
de construção e linha de montagem do equipamento, todas na área de aviação. Conforme consta no
referido site, o casco de todos os capacetes são construídos em fibra de Carbono protocol SEI-
GDF 32575462, por isso todos os testes relacionam Paraclete e os tamanhos testados.

Cito ainda que consta em edital o recebimento provisório e correção de vícios no item 9,
conforme a seguir:

"9. FORMA DE FORNECIMENTO, PRAZO DE ENTREGA E DE CORREÇÃO DE
VÍCIOS E RECEBIMENTO DO OBJETO (MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE
SUPRIMENTO)
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9.2. O objeto será recebido provisoriamente, no ato da entrega, para
efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as
especificações constantes da proposta da empresa e neste Termo de
Referência.

9.3. O objeto será recebido defini vamente, no prazo máximo de 10 (dez)
dias, após a verificação da qualidade e quan dade dos produtos e
consequente aceitação."

Sendo assim, estando o equipamento em desconformidade com o Termo de Referência,
o mesmo não será aceito pelo CBMDF.

 

c) A empresa questiona o sistema Lightspeed Zulu H-Mod ANR nos capacetes ofertados.

R: Equivoca-se a reclamante, e causa espanto a este setor técnico, tendo em vista o
modelo Lightspeed ofertado ser utilizado também nos capacetes HGU 56 (GENTEX).

Deve-se saber que o sistema Lightspeed ANR ofertado foi cer ficado pela  FEDERAL
AVIATION ADMINISTRATION (FAA) como consta na proposta, em conformidade com o exigido em
edital. Na referida cer ficação consta atenuação de ruído conforme exigência do edital de 23db,
 páginas 126 a 134.

 

d) A empresa DTE ques ona: "O referido laudo tem como Padrão de Referência a norma
ANSI Z90. 1b".

O American Na onal Standards Ins tute (literalmente traduz-se como "Ins tuto
Nacional Americano de Padrões", sigla ANSI), é uma organização norte-americana sem fins lucra vos
que tem por obje vo facilitar a padronização dos trabalhos de seus membros. O ANSI possui inúmeros
padrões. Outras en dades semelhantes no mundo seguem alguns dos padrões de testes adotados
pela ANSI. O equivalente no Brasil seria a ABNT.

Cito ainda que a norma MIL DTL 87174 u liza o padrão de testes da ANSI Z90 como
referencia, no que tange a impacto, conforme protocolo SEI-GDF (32559149) página 3.

 

e) A empresa DTE alega que não foi atendido o edital quanto ao sistema de
comunicação. Segundo a empresa, o edital afirma que o sistema de comunicação deverá apresentar
desempenho mínimo de inteligibilidade na conformidade das normas RTCA/DO-214 e TSO-C58a ou
pelo método STI (Speech Transmission Index, Steeneken, H.J.M.- 1992), entretanto a recorrente afirma
que nos documentos enviados pela empresa Quartzo foram apresentadas apenas cópias da TSO-C58a
e TSO C-139a, uma foto de microfone onde aparece a inscrição TSO C-139 (sem a letra a) e nada mais,
nenhum cer ficado, laudo ou relatório de ensaio, que comprove que o sistema de comunicação do
capacete ofertado apresente desempenho mínimo de inteligibilidade. 

R: Equivoca-se a empresa com  exigências que não constam no Edital.

Consta no Edital:

“O sistema de comunicação deverá apresentar desempenho mínimo de
inteligibilidade na conformidade das normas RTCA/DO-214 e TSO-C58a ou
pelo método STI (Speech Transmission Index, Steeneken, H.J.M. - 1992). A
atenuação do som deverá apresentar uma taxa mínima de redução de
ruído de 23 dB a 1000Hz (NRR – Noise Redution Rate).”

O item ofertado pela empresa QUARTZO cumpre as exigências do edital, conforme
certificação FAA, gravado no sistema de comunicador (microfone) protocolo SEI-GDF(32057536) pag. 5,
onde consta a referida cer ficação. A declaração da empresa possui valor legal,
conforme documentação anexa, sendo o referido sistema homologado pela  FEDERAL AVIATION
ADMINISTRATION (FAA) protocolo SEI-GDF ( 32799118) página 1, que traz a aplicabilidade e todos os
requisitos de desempenho do equipamento.

Esclareço que o o sistema ofertado está em conformidade com o exigido em edital.
Na referida certificação consta atenuação de ruído conforme exigência do edital de 23db,  páginas 126
a 134.

 

f) Destaca que o edital exige comprovação documental de u lização do capacete com
OVN por Força Policial, Forças de Segurança Pública, ou Forças Armadas no Brasil ou exterior, não
sendo encontrada na documentação enviada nenhuma comprovação, apenas o parecer do setor
técnico que analisou a aceitabilidade do capacete ofertado.

R: Equivoca-se a empresa em seu ques onamento pois consta na documentação
apresentada pela empresa QUARTZO protocolo SEI-GDF (32057536 ) pag. 12, venda de 905 capacetes
de voo à empresa Air Methods Corporation  do estado do Colorado EUA . 

 

g) A empresa ques ona: "o atestado de capacidade técnica emi do pela Polícia Militar
de Minas Gerais alegando que o capacete fornecido pela empresa QUARTZO, na ocasião, foi o
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capacete marca GENTEX modelo HGU-56/P e não o ofertado neste Pregão".

Consta no edital:

7.2.1 As licitantes devidamente cadastradas no SICAF deverão encaminhar
os seguintes documentos:

 III – Comprovação de ap dão no desempenho de a vidade per nente
compa vel em caracterís cas com o objeto desta licitação, por intermédio
da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado; considerando-se compatível,
a comprovação de fornecimento anterior de objeto com as seguintes
características: Equipamento de Proteção Individual;

7.2.2 As Licitantes não cadastradas ou com situação irregular junto ao
SICAF, deverão encaminhar os seguintes documentos:

IX – Comprovação de ap dão no desempenho de a vidade per nente
compa vel em caracterís cas com o objeto desta licitação, por intermédio
da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado; considerando-se compatível,
a comprovação de fornecimento anterior de objeto com as seguintes
características: Equipamento de Proteção Individual;

A reclamante erra em seu ques onamento, considerando o Atestado de Capacidade
Técnica fornecido pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, confirma o fornecimento de 18
capacetes de voo fornecido  pela empresa QUARTZO em cumprimento ao item 7 do Edital.

Cito ainda que o Edital não exige que seja o fornecimento do mesmo item cotado,
portanto cumpre as exigências do Edital.

 

h) Afirma ser exigência do edital, ter espaçadores para ajuste de cabeça reves dos em
tecido não alérgico e de material resistente à chama, sendo fixados na parte interna do capacete,
possibilitando assim o ajuste personalizado a cabeças entre 52 e 63 cen metros, porém afirma que a
proposta apenas cita que os capacetes possuem ajuste individual do diâmetro de fixação à nuca por
meio de um sistema chamado “KAYRUS”, que permite por intermédio de um knob (botão de ajuste),
que o diâmetro do disposi vo de fixação seja ajustado para o diâmetro da circunferência de cada
usuário. Entretanto, em seu entendimento as cabeças entre 52 e 63 cen metros requerem diferentes
tamanhos de cascos. O capacete ofertado com regulagem individual na nuca irá prover limitado ajuste
à cabeça do usuário, comprometendo a segurança e integridade do usuário.
 

 Consta no Edital no item 9

9. FORMA DE FORNECIMENTO, PRAZO DE ENTREGA E DE CORREÇÃO DE
VÍCIOS E RECEBIMENTO DO OBJETO (MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE
SUPRIMENTO)

9.2. O objeto será recebido provisoriamente, no ato da entrega, para
efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as
especificações constantes da proposta da empresa e neste Termo de
Referência.

9.3. O objeto será recebido defini vamente, no prazo máximo de 10 (dez)
dias, após a verificação da qualidade e quan dade dos produtos e
consequente aceitação.

9.4. Após o recebimento defini vo do objeto será atestada a nota fiscal
para efeito de pagamento. 9.5. Se a Contratada deixar de entregar o
objeto dentro do prazo estabelecido sem jus fica va por escrito, aceita
pela Administração sujeitar-se-á às penalidades impostas no Decreto nº
26.851/2006.

9.8. O prazo para a contratada realizar correções de eventuais vícios
encontrados no(s) objeto(s) ou realizar subs tuições do(s) objeto(s) que
não atender(em) às especificações estabelecidas neste Termo de
Referência, por ocasião da entrega provisória, e entregá-lo(s) com as
correções ou subs tuições necessárias será de 30 (trinta) dias corridos, a
contar da devolução do bem por parte do CBMDF à Contratada

 DA ENTREGA DO MATERIAL

 12.2 Será recebido o material: I – provisoriamente, no ato da entrega, para
efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as
especificações constantes da proposta da empresa e neste Termo de
Referência. II – defini vamente, mediante termo circunstanciado, no
prazo máximo de 10 (dez) dias, após a verificação da qualidade e
quantidade dos produtos e consequente aceitação.

12.3 Após o recebimento defini vo do objeto, será atestada a Nota Fiscal
para efeito de pagamento;

12.4 Se a licitante vencedora deixar de entregar o material dentro do
prazo estabelecido sem jus fica va por escrito, aceita pela
Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas pela legislação
vigente e neste Edital.
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R: Equivoca-se a reclamante porque consta na documentação apresentada pela
empresa habilitada conforme protocolo SEI-GDF (32057536) pag 2, e no site
 https://paracletelifesupport.com/shop/  vários tamanhos, cito ainda que por se tratar de Equipamento
de proteção individual é personalizado para cada operador.

Consta na proposta da empresa habilitada documentação quanto a testes de
flamabilidade protocolo SEI-GDF 32057536, 32057712.

Cito ainda que que não consta no edital a exigência do ajuste ofertado pela empresa,
significando um acessório a mais para o referido capacete.

 

h) A empresa DTE solicita que seja reavaliada sua desclassificação por atender as
exigência do Edital quanto a suas viseiras;

Informo que a reclamante foi desclassificada por não apresentar documentos que
comprovassem o atendimento  a norma MIL DTL 43511 D conforme protocolo SEI-GDF (30772648), cito
ainda que a empresa DTE em sua contrarrazão afirma atender somente a norma MIL-V-43511C,
conforme transcrição a seguir:

• CONSIDERAÇÕES DA DTE DO BRASIL:

Improcedente a afirmação da Impetrante. No link da fabricante Gentex
que trata de visores, página 2
(h ps://shop.gentexcorp.com/content/Gente visores obedece
mandatoriamente a norma MIL-V-43511C e descreve os requisitos
obedecidos quanto a desempenho óp co, durabilidade e resistência à
abrasão, uso simultâneo de ó policarbonato de alta qualidade, com
tratamento contra arranhões e contra embaçamento, com travas de início
e fim de curso. Está disponível a cor âmbar. Os relatórios de testes
apresentados para este Pregão - Relatório do USAARL [Laboratório de
Pesquisa Médica Aérea do Exército dos Estados Unidos] No 98-18, O papel
de viseiras de prot rota va do Exército dos Estados Unidos e o Relatório
USAARL no 98-12, Capacetes de Tripulação de Aeronave do Exército dos
Estados Unidos: Tecnologia de Mi gação de Ferimento na Ca 43511C e,
portanto, cumprem os requisitos solicitados neste certame. Conclusão: O
capacete HGU-56/P atende aos requisitos estipulados no Edital. 

 

 

2- Recurso da Empresa DELTA 

Quanto as suas características gerais:

Empresa  DELTA Industria Comercio Importação Exportação Ltda,  inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 10.843.754/0001-67.

A referida empresa solicita no pedido a desclassificação da empresa Quartzo,  por não
cumprir as exigências do Termo de Referência,  e seja revista a desclassificação da empresa DELTA,
efetuada baseada num produto diferente do oferecido na sua proposta eletrônica.

a) Cita a reclamante: "que um documento estrangeiro para produzir efeitos no Brasil,
contra terceiros e em repar ções da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, deve ser consularizado ou apos lado, traduzido por tradutor juramentado (exceto no caso
de Português do Brasil) e devidamente registrado em Cartório de Títulos e Documentos".

R: Equivoca-se a reclamante em seu ques onamento, consta na proposta da empresa
Quartzo o seu apos lamento pag.20, e tradução juramentada em toda documentação apresentada
pag.25 a 125  conforme protocolo SEI-GDF (32057536).
 

b)  Con nuando, em sua introdução, apresenta um breve histórico dos pregões que não
sur ram efeito para a contratação do objeto almejado, no sen do de informar que esta Administração
deve seguir a mesma linha de julgamento para todas as licitantes. No caso específico, irresigna-se
afirmando em tratamento desigual para as licitantes referente às trata vas per nentes aos
documentos redigidos em língua estrangeira ou emi dos em outro país e a aceitabilidade de
documentos e laudos a serem apresentados pelos licitantes. Finda informando que o tratamento deve
ser igual na análise dos documentos para todas as licitantes. Diante deste posicionamento, afirma
que em nenhuma página, parte ou subparte dos documentos entregues, existe quaisquer indicação de
qual norma é atendida, muito menos das normas exigidas (MIL DTL-87174 A ou EN966:2012, ou norma
que as subs tua ou atualize). Acrescenta que não há qualquer menção ao produto oferecido, capacete
ASPIDA CARBON RWH, em nenhuma das páginas do laudo.

Equivoca-se a reclamante pois a desclassificação da empresa Delta foi devido ao não
atendimento mínimo ao Edital, conforme protocolo SEI-GDF (31497007).

Resposta a desclassificação DELTA:

Informo que o Grupamento de Aviação Operacional do CBMDF enviou oficio ao DCTA/IFI
solicitando informações do capacete de voo SPH-2 conforme protocolo SEI-GDF (26237300), e obteve a
seguinte resposta:
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1) O Relatório de Ensaio Código E79-000000/F0010, emi do pelo Ins tuto de A vidades
Espaciais, subordinado ao então CTA, apresenta os resultados da avaliação qualita va funcional do
capacete EPH-2 somente para o supressor de ruído, fabricado pela empresa ESRA Engenharia.

2)  Informa ainda que o certificado do capacete EPH-2 não se encontra válido, devido à
empresa não ter comprovado que o produto atendia aos requisitos estabelecidos pelas referidas
Normas conforme protocolo SEI-GDF(31496604) (grifo GAVOP)

2.1 - A empresa DELTA  afirma que foi desclassificada injustamente por oferecer
produto diferente do que consta em documentos do IFI.

Conforme consta no site compras
governamentais https://www.comprasgovernamentais.gov.br/:

1) Item capacete C4/EPH-2 apresentado no ato da proposta pela empresa protocolo SEI-
GDF (31337021).

2) Documentação técnica apresentado protocolo SEI-GDF (31337544);

3) Este setor analisou a documentação apresentada com as seguintes observações:

1) Modelo apresentado segundo documentação técnica do Comando da Aeronáu ca
Ins tuto de Fomento e coordenação Industrial C4 e homologado segundo norma AER161-P pag.3,
norma esta que não consta no Edital, e não u lizada pela referida ins tuição por se tratar de norma
obsoleta conforme resposta protocolo SEI-GDF (17203500).

2) Em consulta realizada os cer ficados de homologação apresentados  são de 02 de
agosto de 2006 InAvEx Nr 1005 e 19 de fevereiro de 2003 emi dos pelo Exército Brasileiro (pag.5 e 6),
trata-se de oficina de manutenção de equipamentos aeronáu cos, tendo revisão e atualização em 30
de dezembro de 2011 pelo MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO COMANDO LOCÍSTICO
(DCA/1946) DEPARTAMENTO MARECHAL FALCONIERI ( 31341225): Aprova a Revisão 2 da Instrução de
Aviação do Exército (InAvEx Nr 1005 - Avaliação e Qualificação de Empresas e Organizações Civis e
Militares) . Sendo assim, a documentação não está mais válida.

3) Documento apresentado na página 07 é somente um comparativo, não se tratando de
laudos, certificados ou testes que comprovem atendimento ao Edital.

4) Documento apresentado como RELATÓRIO DE ENSAIO  do capacete EPH-2 emi do
pelo Comando da Aeronáu ca Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento é uma avaliação
funcional do supressor de ruído (pag.10) do capacete ofertado  e confirmado em sua introdução (pag
14), não constando os testes que atendam as normas MIL-DTL 87174, NORMA MIL-DTL 43511 OU EN
966 exigidos em Edital.

Cito  que a documentação do capacete ofertado pela reclamante não tem se quer uma
linha comprovando que foi testado, com parâmetros de absorção de choque, impacto, cinta jugular ou
das viseiras, tendo em conta que as exigências são legí mas para a obtenção de equipamentos que
atendam às necessidades do CBMDF. O fato de exis rem na indústria  nacional e
internacional modelos que não atendam aos requisitos do edital não pode ser considerado como
entrave a sua aquisição.

Cita ainda que: 

"seguindo os preceitos dos princípios da igualdade, impessoalidade,
obje vidade, legalidade e vinculação ao instrumento convocatório,
verifica-se, de modo bastante evidente que o objeto ofertado não atende
as exigências editalícias, apesar das alegações feitas no Parecer Técnico
SEI-GDF nº 14/2019 – CBMDF/GAVOP/1°ESAV, as mesmas exigências
u lizadas pela Administração de modo tão rígido, para desclassificar os
demais licitantes." 

[...]

Verificamos que em nenhuma página, parte ou subparte dos documentos
entregues, existe quaisquer indicação de qual norma é atendida, muito
menos das normas exigidas (MIL DTL-87174 A ou EN966:2012, ou norma
que as subs tua ou atualize). Não há quaisquer menção ao produto
oferecido, capacete ASPIDA CARBON RWH em nenhuma das páginas deste
laudo.

Somente esta verificação já deveria ser suficiente para que este laudo não
fosse reconhecido pelo CBMDF, conforme ele próprio definiu, mas para
evitar ilações rela vas a este laudo, vamos fazer uma breve análise do
que ele contém."

O que diz o Edital:

3. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

3.1. A licitante previamente classificada em primeiro lugar deverá
encaminhar juntamente com sua proposta atualizada, os documentos
técnicos do produto ofertado (certificados, laudos ou relatórios de ensaio)
comprovando que o capacete foi testado.

3. 2. Os documentos nacionais apresentados em idioma estrangeiro
deverão ser traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor
juramentado, excetuam-se apenas as expressões estritamente técnicas
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que não possuam tradução compatível no vernáculo.

3.3. Os documentos de origem estrangeira deverão ser consularizados ou
apos lados na forma do Decreto Federal nº 8.660/2016, e traduzidos para
o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. Excetuam-se apenas
as expressões estritamente técnicas que não possuam tradução
compatível no vernáculo.

3.4. A documentação técnica será reconhecida pelo CBMDF apenas nos
casos em que, explicitamente, fizer menção ao atendimento às normas
exigidas.

3.5. Não será aceita documentação técnica emi da por organismo
certificador e laboratório de testes cuja acreditação estiver suspensa.

 

7. ESPECIFICAÇÃO 

O capacete de voo deverá atender ao menos uma das seguintes normas:
norma MIL-DTL-87174A; norma EN966:2012; ou norma que venha a
atualizar ou substitui-la.

Com a finalidade de aumentar a concorrência, poderá ser aceito pelo
CBMDF, certificado ou relatório de testes executados no país de origem ou
por órgão como o FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION (FAA) ou
EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY (EASA), desde que acompanhado
de tradução juramentada, ou no Brasil pelo Departamento de Ciência e
Tecnologia Aeroespacial - DCTA da Força Aérea Brasileira/IFI/DCTA, que
legisla sobre as exigências de cer ficação e homologação em território
brasileiro, seguido de resultados que comprovem que atendam ou
superem os parâmetros estabelecidos em pelo menos uma das normas
citadas.

É claro e inteligível que a empresa para ser declarada vencedora no certame em
andamento, NÃO PRECISA atender ou superar  todas as Normas, pois o texto é claro ao estabelecer o
requisito de atender AO MENOS UMA das Normas referenciadas, conforme segue quadro compara vo
abaixo e atendendo também a norma EN 966 quanto a cinta de queixo e viseiras MIL DTL 43511 D.

Em consulta realizada pelo Grupamento de Aviação Operacional no site da empresa
Paraclete https://paracletelifesupport.com/shop/ ,  aberto a qualquer cidadão, a referida empresa tem
como produtos unicamente capacetes de voo,  peças de reposição, e as empresas associadas com
materiais que fazem parte da linha de construção e linha de montagem do equipamento, todas da área
de aviação.

Conforme consta no referido site o casco dos capacetes  são construídos em fibra de
Carbono protocolo SEI-GDF (32575462) por isso todos os testes mencionam Paraclete Aspida.

A empresa Quartzo apresentou relatório de ensaio do seu país de origem realizado pela
empresa DYANAMIC RESEARCH., baseando-se nos documentos apresentados este setorial elaborou
uma tabela comparativa dos testes realizados com as normas exigidas.

 

TABELA COMPARATIVA COM RESULTADOS E DEMAIS OBSERVAÇÕES REFERENTES ÀS
NORMAS E DEMAIS DOCUMENTOS REFERENCIADAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 72/2019.

 

 RESULTADOS OBTIDOS COMPARANDO COM OS CRITÉRIOS NOS DOCUMENTOS
CITADOS:

ITEM PARÂMETRO PREVISTO NA
MIL DTL 87174A. PREVISTO NA EN 966

PREVISTO NA ANSI
Z90.1

(MESMO UTILIZADO
PARA O CAPACETE
SPH-4)

RESULTADO OBTIDO NO
TESTE PARACLETE (DRI)

1 Velocidade de impacto
lateral

Um impacto de 35
libras-pé de
energia é aplicado
ao capacete

O capacete deve ser
impactado em zonas que
devem ser selecionadas
pelo laboratório de teste
para representar as
condições de “pior caso” e
a bigorna kerbstone deve
ser usada sem restrições
de orientação.

Cada capacete de cada
tamanho deve ser
impactado em duas zonas
diferentes e cada zona deve
ser impactada uma vez com
cada bigorna.

Aprovado conforme
tabela 8.0

Aprovado.

Vide tabela (32057536) pag
51.

Aprovado.
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2 Velocidade de impacto na
coroa

ao capacete
montagem, a
aceleração
experimentada pela
cabeça não deve
exceder 150g por
mais de 6
milissegundos,
200g por 3
milissegundos ou
400g.

cada bigorna.

Os locais de impacto na
mesma amostra devem ser
separados por uma
distância mínima de 150
mm.

A velocidade da cabeça
deve ser equivalente a uma
altura de queda de (1 500 ±
10) mm.

Vide tabela (32057536) pag
51,55

3 Capacidade de absorção
de choque

Acd 7.2.3, o pico de
aceleração não deve, para
cada impacto, exceder 250
g para a velocidade
equivalente a uma altura de
queda de 1 500 mm

O capacete deve ser
liberado para queda a
uma altura suficiente
para produzir uma
velocidade de impacto
final de 19,6 ± 0,3 pés
por segundo.

O capacete foi liberado para
queda a uma altura suficiente
para produzir uma
velocidade de impacto final
de 19,6 ± 0,3 pés por
segundo.

VIDE TABELA (32057536)
pagina 51,55

4 Alongamento dos tirantes
(Teste de Retenção).

2 BAR EM 0,75”
não pode alongar
mais que 26%

  

APROVADO.

VIDE TABELA (32057536)
pag.50,55 e 56

supera EN 966 e o exigido
no Edital que é de 170kg

 

c) Afirma a recorrente que o objeto ofertado não atende as exigências do edital, pois
não apresentou qualquer documento, laudo ou semelhante, válido, que comprove o atendimento à
alguma destas normas exigidas para ensaios de impacto de capacete de voo e também não
apresentou nenhum documento emi do pela FAA, já que o produto é fabricado nos EUA, que comprove
que o produto atende ou supere o exigido naquelas normas.

R: Consta no Edital: Com a finalidade de aumentar a concorrência, poderá ser aceito
pelo CBMDF, cer ficado ou relatório de testes executados no país de origem ou por órgão como o
FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION (FAA) ou EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY (EASA), desde
que acompanhado de tradução juramentada, ou no Brasil pelo Departamento de Ciência e Tecnologia
Aeroespacial - DCTA da Força Aérea Brasileira/IFI/DCTA, que legisla sobre as exigências de
cer ficação e homologação em território brasileiro, seguido de resultados que comprovem que
atendam ou superem os parâmetros estabelecidos em pelo menos uma das normas citadas.

 Equivoca-se a reclamante em seu ques onamento, considerando a redação do edital
será aceito os relatórios de teste ou certificação FAA.

Mais uma vez vamos citar que,  NÃO EXISTE no mundo, uma Norma que regulamente a
cer ficação de capacetes de voo para aeronaves de asas rota vas,  no Brasil o único laboratório que
realiza testes é o DCTA/IFI mas que também usa como parâmetros de testes os mesmos u lizados
pela DYANAMIC RESEARCH.

Consta anexa ao processo protocolo SEI-GDF 32982218 relatório de testes do Capacete
parclete Aspida, para  esclarecimento a documentação apresentada.

 

d) Solicita que esta Administração verifique o seguinte fato: No IMPACT TESTS
APPARATUS, página 851, no item Accelerometer, é informado que a úl ma data de calibração foi dia
15/02/2017, com validade de 01 ano. Já na página 852 é informado que a data de realização do ensaio
foi as 11:00 horas da manhã do dia 10 de JANEIRO de 2017, ou seja, cerca de 35 dias ANTES da
calibração do acelerômetro. Diante disso, argumenta se o ensaio foi efetuado antes da calibração do
acelerômetro ou houve manipulação do documento entregue. Prossegue concluindo que o relatório
não deve ser reconhecido pelo CBMDF e deve ser desqualificado, pois as informações colocadas não
se referem ao produto ofertado e nem a nenhum outro produto aeronáutico.

R: Em diligência realizada por este setor técnico, foi solicitada via email conforme
protocolo SEI-GDF 32909943 a empresa fabricante do capacete explicações sobre as divergências
entre a data de calibração e os testes realizados pela empresa DYANAMIC RESEARCH.

 Em resposta a solicitação protocolo SEI-GDF(32909943), houve erro de escrita
com relação as datas, que o referido equipamento realizou calibração em 2016 e 2017, os documento
originais  com as datas de calibração dos equipamentos conforme protocolo  SEI-GDF(32804369),
estando este em conformidade. 
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e) A empresa Delta alega que a especificação da queixeira, conforme a norma
EN966, faz com que todos os capacetes do mercado atendam ao edital.:

"Não é apenas a resistência da fita que importa, mas o conjunto, incluindo
o sistema de travamento da mesma (ladder-locks).

Além da documentação ser inválida, os ensaios não foram efetuados
segundo a norma exigida.

Se forem aceitos ensaios diferentes da norma exigida, a Administração
deverá rever diversas desclassificações de empresas neste certame, sob
pena de infringência ao Princípio da Igualdade. e como o próprio Cel
Dantas indica no Despacho SEI-GDF CBMDF/DICOA/COPLI/PREAP -
Processo nº: 00053- 00049427/2018-82.)

“Com efeito, verifico que tais lacunas ressoam, principalmente, no
aspecto qualita vo, posto que a ausência do quesito que trata "da
apresentação de relatórios de ensaio/laudos por emi dos por laboratório
reconhecido e acreditado por órgão cer ficador, signatário de acordo
mul lateral de reconhecimento estabelecido pela IAF, IAAC, EA, ILAC",
comprometem sua análise quanto ao atendimento do mínimo razoável de
segurança para seus usuários.”

Equivoca-se a reclamante em seu ques onamento, conforme consta na pag. 56 da
proposta da empresa Quartzo no teste  do sistema de retenção,  documento referencia para o teste
da DYANAMIC RESEARCH, foi relatório da USAARL,  e o capacete referencia HGU 56 que obedece a
norma MIL-DTL-87174 norma militar Americana e superior a EN 966, conforme protocolo SEI_GDF
(32709206) .

O Grupamento em sua análise da documentação e conforme consta na pag. 56 no teste
realizado no capacete pelo laboratório DYANAMIC RESEARCH, comprova a eficiência do sistema,
sendo que o sistema de retenção suportou 440lb que corresponde a 199,581 kg  superando a norma
EN 966 e o exigido no edital que é de 170kg.

 

f) A empresa contesta o que segue:

"O relatório da empresa BRM – BALLY RIBBON MILLS (SEI 00053-
00079697/2019-07 / pg. 942), da venda de fitas tubulares em nylon para a
empresa Paraclete, não possui cer ficado de acreditação da empresa,
nem escopo de acreditação. Os ensaios efetuados são baseados na norma
MIL-W-562K, de 1991, relacionada a fitas para paraquedas e não tem
nenhuma relação com a norma EN966:2012. Desta forma, normas
diferentes, produzem resultados diferentes e não podem ser
comparados, sem uma devida análise por perito e relatório técnico
atestando que as normas são compa veis, mas no caso, as normas são
totalmente diferentes, pois uma trata de fitas tubulares de tecido para
paraquedas (MIL-W-562K) e a outra trata de capacetes para desportos
aéreos (EN966:2012)." 

Informa que não existe nenhuma informação de que o produto ali descrito é u lizado ou
pertence ao capacete ofertado e nem que ele atende a qualquer uma das normas exigidas em edital.
Finaliza dizendo que não é apenas a resistência da fita que importa, mas sim o conjunto, inclusive o
sistema de travamento.

R: Equivoca-se a reclamante em seu ques onamento, a fita em questão é fabricada de
acordo com norma MIL-W- 5625K sendo u lizada na fabricação de vários equipamentos que
exigem segurança para a vidades aérea,  a referida fita é u lizada na construção do sistema de
retenção do capacete, conforme consta na proposta pág. 4 protocolo SEI-GDF (32057712) com seus
respectivos testes de resistência a chama conforme exigido no edital.

Consta ainda na pág. 18   a norma MIL-W-4088K especificação MILITAR para têx l,
nylon tecido; MIL T 87130  esta especificação abrange onze pos de fitas e correias feitas de para-
aramida, fio de módulo intermediário que fazem parte do tecido u lizado, com os referidos testes de
resistência a chama conforme exige o Edital.

Consta cer ficação da empresa que realiza os testes de flamabilidade protocolo SEI-
GDF (32864975)

 

g) A reclamante destaca que além de a documentação ser inválida, os ensaios não
foram efetuados segundo a norma exigida, sendo assim, se forem aceitos ensaios diferentes da norma
exigida, há a necessidade de serem revistas as desclassificações das empresas anteriores.

R: Equivoca-se a reclamante em seu ques onamento conforme consta em edital e
citado na resposta a letra "C" deste recurso, e cito novamente:

" 3. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

3.1. A licitante previamente classificada em primeiro lugar deverá
encaminhar juntamente com sua proposta atualizada, os documentos
técnicos do produto ofertado (certificados, laudos ou relatórios de ensaio)
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comprovando que o capacete foi testado."

A desclassificação das empresas anteriores se deram por não comprovarem o mínimo
de atendimento as exigências do Edital, ou por afirmar não possuir atendimento com (laudos ou
testes) a alguma norma do Edital.

Cito ainda que as empresas que apresentaram o mínimo de atendimento ao edital,  com
laudos certificados, ou relatórios de ensaio foram averiguados por este setor técnico.

 

h) Em relação ao atendimento das viseiras, alega que a empresa QUARTZO novamente
apresenta laudo de fabricante, sem comprovação de que o laboratório seja Credenciado ou Acreditado
naquela norma: 

O que diz o Edital:  

"Suas viseiras devem atender a norma MIL-DTL-43511D (com tratamento
contra arranhões e contra embaçamento), ou norma compa vel ou
superior.

Ter as viseiras desempenho óp co de acordo com a MIL-DTL-43511 D, ou
norma que venha a subs tui-la. Deverá ser fornecido cer ficado de
laboratório confirmando que o desempenho óp co das viseiras e
requisitos de durabilidade e resistência à abrasão estejam de acordo com
as normas solicitadas."

 

Equivoca-se a empresa em seu ques onamento, conforme consta na página 82 que as
lentes do equipamento foram testadas com resistência a abrasão atende a duas normas MIL-DTL
43511 D e a MIL-DTL 43511 C.

Cito ainda que as lentes foram testadas e aprovadas seguindo a norma MIL DTL 43511
nos seguintes testes:

Transmitância luminosa

Névoa

Proteção utravioveta

Desvio prismático

Neutralidade

Cromaticidade

Resistência a impacto

Poder de refração

Poder de resolução

Resistencia química

Transmitancia luminosa

Em referencia a norma MIL-PRF38169 é uma norma com publicação posterior MIL-DTL
43511 D que trata somente de distorção óp ca, todos os testes referentes a distorção óp ca deverão
ter como referencia a norma citada o que atende ao edital, informo ainda que no edital cita
desempenho óptico.

Conforme testes protocolo SEI-GDF (32057536) pag. 71 superam os parâmetros da
norma exigida no edital, e conforme pag 7 protocolo SEI-GDF (32855222). 

Esclareço ainda que o edital é claro em sua abrangência ao estabelecer que "ou norma
compatível ou superior ", não sendo enrijecido somente a norma citada.

Em diligencia realizada pelo Grupamento e anexa ao processo consta a cer ficação do
laboratório conforme protocolo SEI-GDF (32722413).

 

i)  A reclamante cita:  Não foi apresentada nenhuma comprovação, laudo ou informação
fidedigna que o sistema de comunicação do capacete atenda as exigências acima. Foi apenas
colocada uma foto de um microfone na proposta de preços, um folder (SEI 00053-00079697/2019-07 /
pg. 929), de outro fabricante que não a PARACLETE, e cópias das normas rela vas ao exigido em
edital TSO-139 (SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 930) e TSO-58 A (SEI 00053- 00079697/2019-07 /
pg. 936).

O que diz o edital: 

 Modelo M7A ou similar, de eletreto amplificado, com cancelamento de
ruído e a vação por voz (voice ac vated). O suporte de fixação do
microfone com ajuste de distância deverá ser metade flexível e metade
com trilho ou totalmente flexível, colocando o microfone em qualquer
posição pretendida. O sistema deverá prever proteção eficiente contra
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interferência po RFI (Radio Frequence Interference) e EMI (Electro-
Magnetical Interference).

O capacete deverá ter sistema eletrônico de redução a va de ruídos,
como adicional ao sistema passivo de ruído, no mínimo entre 11 e 20dB na
faixa de frequência entre 125 Hz e 500 Hz, faixa normal de emissão de
ruídos dos helicópteros.

O capacete deverá ter sistema eletrônico de redução a va de ruídos,
como adicional ao sistema passivo de ruído, no mínimo entre 11 e 20dB na
faixa de frequência entre 125 Hz e 500 Hz, faixa normal de emissão de
ruídos dos helicópteros. Deverá o capacete vir acompanhado de manual
de instruções, contendo inclusive os diagramas eletrônicos, programa de
manutenção e catálogo de peças e opcionais do equipamento.

O sistema de comunicação deverá apresentar desempenho mínimo de
inteligibilidade na conformidade das normas RTCA/DO-214 e TSO-C58a ou
pelo método STI (Speech Transmission Index, Steeneken, H.J.M. - 1992). A
atenuação do som deverá apresentar uma taxa mínima de redução de
ruído de 23 dB a 1000Hz (NRR – Noise Redution Rate).

Equivoca-se a reclamante em seu ques onamento, conforme apresentado pela empresa
Quartzo, o sistema de comunicação é o exigido no edital micorofone M-7A.

Não consta no edital exigência que deverá vir acompanhada de laudos ou testes para o
sistema de comunicação, contudo a empresa apresentou em sua proposta microfone u lizado David
Clark modelo M-7A, PN 09168P-32, em conformidade com a FAA TSO-C139 e a referida cer ficação 
emi da pelo Serviço de Cer ficação de Aeronaves do FAA , conforme protocolo SEI-GDF
32057536 pag.126 a 134. A Norma TSO-C139  é a atual versão para SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE
ÁUDIO PARA AERONAVES u lizados mundialmente, e conforme consta na proposta e exigência do
edital sua aplicabilidade, eficiência, requisitos aplicabilidade e funcionabilidade.

Consta ainda norma da FAA gravado microfone conforme protocolo SEI-
GDF 32057536  página 126,  norma esta que atende aos requisitos mínimos de desempenho  e
inteligibilidade exigido. 

O item a ser fornecido pela QUARTZO cumpre as exigências conforme cer ficação FAA
gravado no sistema de comunicador (microfone) protocolo SEI-GDF(32057536) pag. 5 onde consta a
referida cer ficação, assim como outros documentos e declarações previstas na legislação. A
declaração da empresa possui valor legal, conforme anexa a documentação da empresa e citado
acima o referido sistema é homologada pelo FAA,  e em subs tuição ao exigido no edital diligencia
traduzida pelo Grupamento protocolo SEI-GDF (32799118) página 1 aplicabilidade e todos os requisitos
de desempenho .

Deve-se saber que o sistema lightspeed ANR ofertado foi cer ficado pela 
FAA como consta na proposta protocolo SEI-GDF 32057536, em conformidade com o exigido em edital.
Na referida proposta consta atenuação de ruído conforme exigência do edital de 23db,  páginas 125.

Consta ainda no Edital no item 7: "o capacete deverá vir acompanhado de manual de
instruções, contendo inclusive os diagramas eletrônicos, programa de manutenção e catálogo de
peças e opcionais do equipamento",  esclareço que durante a execução do contrato o executor deverá
fazer uso das prerrogativas que lhe cabe exigindo cumprimento do edital.

Consta no Edital no item 9:

9.2. O objeto será recebido provisoriamente, no ato da entrega, para
efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as
especificações constantes da proposta da empresa e neste Termo de
Referência.

9.3. O objeto será recebido defini vamente, no prazo máximo de 10 (dez)
dias, após a verificação da qualidade e quan dade dos produtos e
consequente aceitação.

9.4. Após o recebimento defini vo do objeto será atestada a nota fiscal
para efeito de pagamento. 9.5. Se a Contratada deixar de entregar o
objeto dentro do prazo estabelecido sem jus fica va por escrito, aceita
pela Administração sujeitar-se-á às penalidades impostas no Decreto nº
26.851/2006.

9.6. O recebimento provisório ou defini vo não exclui a responsabilidade
civil pela solidez e segurança pela entrega do objeto, nem é co
profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

9.7. Todos os objetos deverão ser entregues novos, sem uso,
devidamente embalados e protegidos, acompanhados das respec vas
notas fiscais, do termo de garan a, manuais de instrução de uso e
conservação, armazenamento e acondicionamento, todos em língua
portuguesa.

9.8. O prazo para a contratada realizar correções de eventuais vícios
encontrados no(s) objeto(s) ou realizar subs tuições do(s) objeto(s) que
não atender(em) às especificações estabelecidas neste Termo de
Referência, por ocasião da entrega provisória, e entregá-lo(s) com as
correções ou subs tuições necessárias será de 30 (trinta) dias corridos, a

Parecer Técnico 18 (32924213)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 1438



contar da devolução do bem por parte do CBMDF à Contratada.

 

j) A empresa Delta cita: Para OTMIZA COMERCIAL LTDA - Senhor licitante, verifico que a
empresa encaminhou, juntamente com sua proposta, o teor das normas MIL-H-85047A, MIL-DTL-
87174A e MIL-DTL-43511D, no entanto, nenhuma delas faz qualquer referência ao produto ofertado.
Correto?

Cita ainda que deve ser reavaliada  a documentação técnica que trata do capacete
ofertado para este certame (vide tópico 3 do TR), e sua desclassificação porque apresentou copia das
normas.

Equivoca-se em seu ques onamento a reclamante, conforme
documentação apresentada pela empresa Otmiza  protocolo SEI-GDF (32736868), e constante no site
comprasnet, este  setor emite a seguinte avaliação:

1) A empresa em sua proposta e folder,  cita a composição dos materiais u lizados na
fabricação do capacete como plás co reforçado (material inferior ao exigido no edital), com fibras
nobres não citadas, ou vidro, materiais estes que não constam no edital.

2)  A norma MIL-H-85047A, ESPECIFICAÇÃO MILITAR:  esta especificação cobre os
requisitos para montagem dos componentes do conjunto de capacete HGU-34 / P,  cita montagem das
conchas, forro do capacete, não fala sobre  a construção do casco conforme relata em sua proposta.

3) Em consulta realizada ao site http://www.gautier.com.br/gautier.php, não consta o
modelo ofertado na proposta.

4)  Conforme consta na proposta o referido equipamento não possui base para OVN.

5) Este setor técnico realizou diligencia com contato telefônico, e e-mail  a empresa
Gau er, com a finalidade de obter informações sobre o equipamento ofertado no certame, e por não
constar no site da empresa, cito que  até o presente momento não obtivemos resposta.

6) Os documentos apresentados são Downloads do site Downloaded from
http://www.everyspec.com, e não certificação.

7) Cito ainda que no Brasil, não existe homologação, ce ficação ou pedido de testes de
capacetes de voo,  informação fornecida pelo DCTA/IFI. 

 

l) A reclamante DELTA cita que:

"a única referência nos testes é ao capacete SPH-4B, de 1989, conforme
informado nas páginas nº 444 do SEI 00053- 00079697/2019-07 e ainda
vemos à pág. 446 do mesmo SEI 00053-00079697/2019-07, que a construção
daquele capacete é em fibra de vidro, somente, contrariando o edital:

Composição: O casco deverá estar moldado em material composto de
fibra de aramida ou para-aramida, ou fibra de carbono e resina epóxi
resistente à chama, ou carbono grafite e nylon balístico.

E não somente isto, para evitar que a empresa QUARTZO, alegue que se
baseou naquele produto no ensaio, vemos que na mesma página 446 (SEI
00053-00079697/2019-07) existe a informação de que o modelo foi
subs tuído em 1995 pelo HGU56/P,  NÃO PODERIA, DE FORMA ALGUMA
SERVIR DE PARAMETRO, ATENDER À NORMA EN966:2012 E TAMBÉM A
NORMA MIL-DTL-87174 A, que é para aviação de asa fixa relacionada ao
HGU 55/P."

R: Equivoca-se a empresa em seu ques onamento, conforme consta e está claro no
relatório traduzido pag. 56, todos os testes  referenciam ao capacete Paraclete Aspida,  sendo
os capacetes Paraclete Aspida  aprovados.  

 Importante citar que de forma repe va, que NÃO EXISTE no mundo, uma Norma que
regulamente a cer ficação de capacetes de voo para aeronaves de asas rota vas, assim como
procedimento semelhante podemos observar no Brasil, o único laboratório que realiza testes é o
DCTA/IFI e  também usa como parâmetros de testes os mesmos  u lizados apresentados na proposta
e realizados pelo laboratório DYANAMIC RESEARCH.

Consta na página 56 e não foi citado pela reclamante, o sistema de retenção  do
capacete Paraclete faz referencia aos mesmos testes realizados no capacete HGU 56, u lizado
pelo laboratório de pesquisa Aeromédica do Exercito dos EUA, conforme segue em resposta na letra
"b" tabela comparativa com as normas exigidas no Edital.

Em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório (arts. 3º e 41 da Lei
nº 8.666/93), a regra é que os licitantes apresentem documentação capaz de refle r, desde logo, o
atendimento das condições estabelecidas pela Administração no edital.

No entanto, tendo como finalidade privilegiar a compe ção mediante a manutenção na
disputa de licitantes que tenham entregue documentação omissa/incompleta, a Lei de Licitações
legi ma a realização de diligências, é o que estabelece o seu art. 43, § 3º,  cito é “facultada à
Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência des nada
a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
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À luz desse disposi vo, caberá à Administração solicitar maiores informações a respeito
do documento apresentado, quando este, por si só, não for suficiente para comprovar o atendimento
das condições fixadas no edital, inclusive, nada obsta que, nesta etapa de diligência, sejam juntados
outros documentos que esclareçam ou complementem as informações constantes daqueles
apresentados originariamente pelo licitante.

 

 

Diante o exposto sugiro que seja  NEGADO PROVIMENTO integral aos pedidos das
empresas DTE do Brasil e DELTA Industria Comercio Importação Exportação Ltda, bem como
NEGADO PROVIMENTO ao pedido de desclassificação da empresa QUARTZO - Engenharia de Defesa,
Indústria e Comércio LTDA, por entender que o equipamento ofertado pela empresa QUARTZO -
Engenharia de Defesa, Indústria e Comércio LTDA atende às exigências con das no Termo de
Referência do Pregão Eletrônico nº  72/2019 - DICOA/DEALF/CBMDF protocolo SEI-GDF (30566058).

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIO KLEBER BATISTA DE ANDRADE, Ten-Cel.
QOBM/Comb, matr. 1400149, Comandante do Grupamento de Aviação Operacional, em
exercício, em 17/12/2019, às 14:21, 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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 32924213 código CRC= 8EC17097.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SAM Lote D Módulo E - Hangar Soldade Alberto F Fonseca  - Ba i rro Asa  Norte - CEP 70620-040 - DF

3901-8652
 

00053-00079697/2019-07 Doc. SEI/GDF 32924213
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Grupamento de Aviação Operacional

1° Esquadrão de Aviação Operacional

Relatório SEI-GDF n.º 3/2019 - CBMDF/GAVOP/1° ESAV Brasília-DF, 17 de dezembro de 2019

Assunto: Tabela de testes Capacete Paraclete Aspida.

 

Senhor Pregoeiro, segue tabela referente ao capacete paraclete aspida.

Informo que o relatório veio em formato excel não aceito pelo sistema SEI, original
consta no e-mail desse setor técnico.

 

 

 

Impact Type Impact Uni-Axial     
Helmet Manufacturer Paraclete Aviation     
Lab Technician Name John Koerner     
Laboratory Name Dynamic Research, Inc.     

Laboratory Address 355 Van Ness Avenue
Torrance, CA 90502     

Batch Number      
Ref. P.O. Number 165-33-62d     

Model Aspidas XL with Kairos Retention
System

Aspidas XL with Kairos Retention
System

Aspidas Reg with Kairos Retention
System   

Standard Request HGU-56/P Custom HGU-56/P Custom HGU-56/P Custom   
Headform Model DOT MEDIUM MODIFIED DOT MEDIUM MODIFIED DOT MEDIUM MODIFIED   
Conditioning Ambient Ambient Ambient   
Lab Temperature (deg C) 23,2 23,2 23,2   
Lab Humidity Factor (%) 49 49 49   
Filtering Acquisition Used (Hz) CFC 1000  1650Hz CFC 1000  1650Hz CFC 1000  1650Hz   
Maximum Peak G's Authorized
(G) 250 250 250   

Drop Mass Assembly (kg) 5,068 5,068 5,068   
Time gate Flag Dimension (mm)25,4 25,4 25,4   
Accele. sensitivity (axis Z)
(mV/G) 9,732 9,732 9,732   

      

 

Filename Sample ID Impact ConditionLocation Anvil Drop Ht
(cm) Vel (m/s)Vel (ft/s) Energy

(J) Peak g t@150g t@200g SI HIC  
Max Elongation (1.5
inches) after 2
minutes @ 440 lbs

 Test Comments

                   

HELI1 Paraclete Aspidas XL Sample
#1 1 Ambient Left Earcup Flat 196 6,0 19,6 92,1 208 1,4 0,5 1017 768  1,46   

HELI1 Paraclete Aspidas XL Sample
#1 2 Ambient Right Earcup Flat 196 6,0 19,6 92,1 177 1,5 0,0 1115 944     

HELI1 Paraclete Aspidas XL Sample
#1 3 Ambient Rear Flat 196 6,0 19,6 90,2 162 1,6 0,0 1100 951     

HELI1 Paraclete Aspidas XL Sample
#1 4 Ambient Front Flat 196 6,0 19,8 92,5 158 0,6 0,0 839 681     

HELI1 Paraclete Aspidas XL Sample
#1 5 Ambient Right Side Flat 196 6,0 19,6 90,7 152 0,4 0,0 943 821    

Headform rotated
approximately 15
degrees in
transverse plane
in order to avoid
visor contact

HELI1 Paraclete Aspidas XL Sample
#1 6 Ambient Left Side Flat 196 6,0 19,6 90,7 191 1,8 0,0 1201 1009    

Headform rotated
approximately 15
degrees in
transverse plane
in order to avoid
visor contact

HELI1 Paraclete Aspidas XL Sample
#1 7 Ambient Crown Flat 129 4,8 15,8 58,9 127 0,0 0,0 647 551     

                   
                   

HELI2 Paraclete Aspidas XL Sample
#2 1 Ambient Left Earcup Flat 196 6,0 19,7 93,0 196 1,2 0,0 946 741  1,36   

HELI2 Paraclete Aspidas XL Sample
#2 2 Ambient Right Earcup Flat 196 6,0 19,7 93,1 130 0,0 0,0 727 607     

HELI2 Paraclete Aspidas XL Sample
#2 3 Ambient Rear Flat 196 6,0 19,7 90,8 187 1,9 0,0 1226 1033     

HELI2 Paraclete Aspidas XL Sample
#2 4 Ambient Front Flat 196 6,0 19,8 92,2 148 0,0 0,0 801 682     

HELI2 Paraclete Aspidas XL Sample
#2 5 Ambient Right Side Flat 196 6,0 19,6 90,5 159 1,1 0,0 1001 876    

Headform rotated
approximately 15
degrees in
transverse plane
in order to avoid
visor contact

HELI2 Paraclete Aspidas XL Sample
#2 6 Ambient Left Side Flat 196 6,0 19,6 90,5 195 1,8 0,0 1211 1006    

Headform rotated
approximately 15
degrees in
transverse plane
in order to avoid
visor contact

HELI2 Paraclete Aspidas XL Sample
#2 7 Ambient Crown Flat 129 4,8 15,8 58,7 128 0,0 0,0 632 557     

                   
                   

HELI3 Paraclete Aspidas XL Sample
#3 1 Ambient Left Earcup Flat 196 6,0 19,7 92,5 150 0,1 0,0 727 589  1,34   

HELI3 Paraclete Aspidas XL Sample
#3 2 Ambient Right Earcup Flat 196 6,0 19,8 93,8 125 0,0 0,0 692 589     

HELI3 Paraclete Aspidas XL Sample
#3 3 Ambient Rear Flat 196 6,0 19,6 90,6 197 2,0 0,0 1299 1069     

HELI3 Paraclete Aspidas XL Sample
#3 4 Ambient Front Flat 196 6,0 19,8 91,9 129 0,0 0,0 715 620     

HELI3 Paraclete Aspidas XL Sample
#3 5 Ambient Right Side Flat 196 6,0 19,7 91,0 149 0,0 0,0 913 789    

Headform rotated
approximately 15
degrees in
transverse plane
in order to avoid
visor contact

HELI3 Paraclete Aspidas XL Sample
#3 6 Ambient Left Side Flat 196 6,0 19,6 90,5 196 1,7 0,0 1235 1035    

Headform rotated
approximately 15
degrees in
transverse plane
in order to avoid
visor contact

HELI3 Paraclete Aspidas XL Sample
#3 7 Ambient Crown Flat 129 4,9 16,0 60,0 125 0,0 0,0 606 525     

                   
                   
                   
 Notes:                  

 Total system mass for earcup testing was 5.150 kg per the SPH 5 Specifications for             

Relatório 3 (32982218)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 1441



 earcup testing             

 Total system mass for impact testing was 5.068 kg per the ANSI Z90.1 1979b
specification              

 All tests were performed with the modified DOT C headform. The clamp assembly was changed to account for the different
system mass values.         

 

 

Impact Type Impact Uni-Axial     
Helmet Manufacturer Paraclete Aviation     
Lab Technician Name John Koerner     
Laboratory Name Dynamic Research, Inc.     

Laboratory Address 355 Van Ness Avenue
Torrance, CA 90502     

Batch Number      
Ref. P.O. Number 165-33-62d     

Model Aspidas XL with Kairos Retention
System

Aspidas XL with Kairos Retention
System

Aspidas Reg with Kairos Retention
System   

Standard Request HGU-56/P Custom HGU-56/P Custom HGU-56/P Custom   
Headform Model DOT MEDIUM MODIFIED DOT MEDIUM MODIFIED DOT MEDIUM MODIFIED   
Conditioning Ambient Ambient Ambient   
Lab Temperature (deg C) 23,2 23,2 23,2   
Lab Humidity Factor (%) 49 49 49   
Filtering Acquisition Used (Hz) CFC 1000  1650Hz CFC 1000  1650Hz CFC 1000  1650Hz   
Maximum Peak G's Authorized
(G) 250 250 250   

Drop Mass Assembly (kg) 5,068 5,068 5,068   
Time gate Flag Dimension (mm) 25,4 25,4 25,4   
Accele. sensitivity (axis Z)
(mV/G) 9,732 9,732 9,732   

      

 

Impact Type Impact Uni-Axial     
Helmet Manufacturer Paraclete Aviation     
Lab Technician Name John Koerner     
Laboratory Name Dynamic Research, Inc.     

Laboratory Address 355 Van Ness Avenue
Torrance, CA 90502     

Batch Number      
Ref. P.O. Number 165-33-62d     

Model Aspidas XL with Kairos Retention
System

Aspidas XL with Kairos Retention
System

Aspidas Reg with Kairos Retention
System   

Standard Request HGU-56/P Custom HGU-56/P Custom HGU-56/P Custom   
Headform Model DOT MEDIUM MODIFIED DOT MEDIUM MODIFIED DOT MEDIUM MODIFIED   
Conditioning Ambient Ambient Ambient   
Lab Temperature (deg C) 23,2 23,2 23,2   
Lab Humidity Factor (%) 49 49 49   
Filtering Acquisition Used (Hz) CFC 1000  1650Hz CFC 1000  1650Hz CFC 1000  1650Hz   
Maximum Peak G's Authorized
(G) 250 250 250   

Drop Mass Assembly (kg) 5,068 5,068 5,068   
Time gate Flag Dimension (mm) 25,4 25,4 25,4   
Accele. sensitivity (axis Z)
(mV/G) 9,732 9,732 9,732   

      

 

 

 

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIO KLEBER BATISTA DE ANDRADE, Ten-Cel.
QOBM/Comb, matr. 1400149, Comandante do Grupamento de Aviação Operacional, em
exercício, em 17/12/2019, às 14:21, 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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 32982218 código CRC= 68BEE225.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SAM Lote D Módulo E - Hangar Soldade Alberto F Fonseca  - Ba i rro Asa  Norte - CEP 70620-040 - DF

3901-8652

00053-00079697/2019-07 Doc. SEI/GDF 32982218
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Contratações e Aquisições

Comissão Permanente de Licitação/Pregoeiros e Equipe de Apoio

Relatório SEI-GDF n.º 50/2019 - CBMDF/DICOA/COPLI/PREAP Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019

RELATÓRIO DE RECURSO – ANÁLISE DO PREGOEIRO

 

PROCESSO SEI GDF Nº: 00053-00079697/2019-07.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2019-CBMDF.

OBJETO: Aquisição de capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção Individual (EPI)
des nado aos pilotos, médicos e enfermeiros do Grupamento de Aviação Operacional do Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo
de Referência constante do Anexo I do Edital.

ASSUNTO: Recursos Administra vos e Contrarrazões apresentados ao Pregão Eletrônico nº 72/2019-
CBMDF.

RECORRENTES: DTE DO BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI, CNPJ nº
32.511.488/0001-08 e DELTA INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº
10.843.754/0001-67.

RECORRIDA: QUARTZO - ENGENHARIA DE DEFESA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº
05.316.271/0001-74.

 

DOS FATOS

 

1. As empresas DTE DO BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI e
DELTA INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA apresentaram, tempes vamente,
RECURSO ao Pregão Eletrônico nº 72/2019-CBMDF. A empresa DTE contra a decisão da
desclassificação de sua proposta no certame e a declaração da empresa QUARTZO como vencedora
do certame e a empresa DELTA contra a decisão deste pregoeiro de ter declarado a empresa
QUARTZO vencedora do certame.

 

DA ANÁLISE

 

2. ANÁLISE PONTO A PONTO DO RECURSO DA EMPRESA DTE:

 

2.1. Em sua introdução, a Recorrente contesta que a norma MIL-DTL-87174A é uma
norma para capacetes de uso com aeronaves de asa fixa e não para asas rota vas, e a EN: 966:2012 é
uma norma para uso com parapente ou contra acidentes de baixa velocidade, sendo assim,
apresentam nível baixo de proteção para capacetes a serem usados para asas rota vas. Prossegue
suscitando a necessidade de ser constatado se o sistema Lightspeed Zulu H-Mod ANR ofertado pela
Recorrida foi cer ficado como seguro para uso em capacete com algum relatório de teste que o
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comprove, pois o laudo apresentado pela Recorrida não faz referência se o capacete ofertado foi
testado contra impacto com o sistema de atenuação de ruído Lightspeed Zulu H-Mod ANR instalado no
capacete.

 

2.1.1. A Recorrida ataca os argumentos informando que é de pleno conhecimento que
não existe no mundo, atualmente, uma norma que regulamente os requisitos mínimos ou aceitáveis
para cer ficação de capacetes de voo para uso em aeronaves de asas rota vas. Assim, o edital
flexibilizou o atendimento a esse requisito, não cabendo alegar o descumprimento de um ou outro
item de uma das normas citadas.

 

2.1.2.  Análise do setor técnico (Parecer Técnico nº 18/2019 – CBMDF/GAVOP/1º
ESAV): Informa o setor técnico que os argumentos devem ser descartados, visto serem assuntos que
deveriam ser ques onados em sede de pedido de esclarecimento ou impugnação. Se não o fez,
entende-se que a Recorrente concordou com a exigência editalícia. Passa a informar que a requerente
teve sua proposta desclassificada por não comprovar atendimento a norma MIL DTL 43511D e que não
existe norma específica que trata de capacete de voo para a vidade de resgate aéreo com aeronaves
de asas rota vas. Segue dizendo que causa espanto ao setor técnico os ques onamentos sobre o
modelo Lightspeed ofertado por ser o mesmo u lizado nos capacetes HGU 56 (GENTEX) por ela
ofertado no certame. Afirma que o sistema Lightspeed ANR foi cer ficado pela  FEDERAL AVIATION
ADMINISTRATION (FAA) como consta na proposta, em conformidade com o exigido em edital e
na referida cer ficação consta atenuação de ruído conforme exigência do edital de 23db, páginas 126
a 134.

 

2.1.3. Análise do pregoeiro: Entendo que os questionamentos sobre o nível de proteção
das normas solicitadas em edital e sobre o teste do capacete contra impacto com o sistema de
atenuação de ruído deveriam ser apresentados na fase de pedidos de esclarecimentos ou
impugnações, conforme cita o Setor Técnico, para que fosse solicitada uma possível alteração no
edital. Não há que se questionar tal fato na fase recursal.

 

2.1.4. Por outro lado, não observo qualquer exigência editalícia que determine que o
teste do capacete fosse realizado com o sistema de atenuação de ruído instalado. O atendimento ao
menos a norma MIL-DTL-87174A ou EN966:2012 ou às que venham a subs tuí-las ou superiores com
comprovação por apresentação de cer ficados, laudos ou relatórios de testes se refere ao
capacete/casco� e não aos sistemas que o acompanham. Com relação às exigências para o teste do
capacete/casco, consignam os itens 3 e 7 do Termo de Referência:

 

ITEM 3.1:

3.1. A licitante previamente classificada em primeiro lugar deverá
encaminhar juntamente com sua proposta atualizada, os documentos
técnicos do produto ofertado (certificados, laudos ou relatórios de ensaio)
comprovando que o capacete foi testado.

[...]

ITEM 7:

O capacete de voo deverá atender ao menos uma das seguintes
normas: norma MIL-DTL-87174A; norma EN966:2012; ou norma que venha
a atualizar ou substitui-la.

Com a finalidade de aumentar a concorrência, poderá ser aceito pelo
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CBMDF, cer ficado ou relatório de testes executados no país de
origem ou  por órgão como o FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION (FAA)
ou EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY (EASA), desde que
acompanhado de tradução juramentada, ou no Brasil pelo Departamento
de Ciência e Tecnologia Aeroespacial - DCTA da Força Aérea
Brasileira/IFI/DCTA, que legisla sobre as exigências de cer ficação e
homologação em território brasileiro, seguido de resultados que
comprovem que atendam ou superem os parâmetros estabelecidos em
pelo menos uma das normas citadas. (GRIFO NOSSO).

 

2.1.5. Com relação aos demais acessórios, apenas para as viseiras foi solicitada a
apresentação de certificados, laudos ou relatórios de testes de acordo com as normas MIL-DTL- 43511
D, ou norma venha a atualizá-la ou subs tui-la ou norma compa vel ou superior, devendo ser
fornecido cer ficado de laboratório confirmando que o desempenho óp co das viseiras e requisitos de
durabilidade e resistência à abrasão estejam de acordo com as normas solicitadas. Reza o item 7 do
Termo de Referência, com relação às exigências para as viseiras:

 

[...]

Suas viseiras devem atender a norma MIL-DTL-43511D (com tratamento
contra arranhões e contra embaçamento), ou norma compa vel ou
superior.

[...]

Ter as viseiras cer ficação de acordo com as normas MIL-DTL- 43511 D, ou
norma venha a atualizá-la ou subs tui-la. Deverá ser fornecido cer ficado
de laboratório confirmando que o desempenho óp co das viseiras e
requisitos de durabilidade e resistência à abrasão estejam de acordo com
as normas solicitadas.

[...] (GRIFO NOSSO).

 

2.2. Cita a Recorrente que o laudo apresentado pela Recorrida não traz em seu bojo
que o mesmo foi elaborado para o modelo ASPIDA CARBON RWH ofertado, faz referência apenas a
PARACLETE1, PARACLETE2, PARACLETE3, modelos Paraclete XL Amostra 1, Paraclete XL Amostra 2 e
Paraclete XL Amostra 3 e, ainda, ressalta que o laudo foi elaborado com base na Norma ANSI Z90. 1b
1979, que já não se encontra mais em vigor.

 

2.2.1. Responde a Recorrida, quanto ao modelo de capacete PARACLETE testado ser o
mesmo modelo por ela ofertado, que é possível ser comprovado por parte da Assessoria Técnica da
Comissão de Licitações mediante diligência, conforme previsto no art. 43 da Lei 8.666/1993. Em
relação ao ques onamento da norma que serviu de base para o laudo, rebate informando que a
Administração flexibilizou o atendimento a esse requisito, provavelmente pela inexistência de uma
norma específica, não cabendo assim, alegar o descumprimento de um ou outro item de uma das
normas citadas. Acrescenta que o produto foi testado e aprovado de acordo com uma norma e caso
haja alguma atualização ou modificação, não cabe refazer todos os testes dos itens anteriormente
aprovados pela norma atualizada.

 

2.2.2. Análise do setor técnico: Registra que a requerente encontra-se equivocada em
seu ques onamento, tendo em vista que em diligência ao site da empresa
Paraclete: https://paracletelifesupport.com/shop/ verificou que a mesma tem como produtos

Relatório 50 (33124325)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 1445



unicamente capacetes de voo,  peças de reposição, e as empresas associadas com materiais que
fazem parte da linha de construção e linha de montagem do equipamento, todas na área de
aviação. Profere que consta no referido site, que o casco de todos os capacetes são construídos em
fibra de carbono, concluindo que todos os testes se relacionam ao capacete Paraclete e aos tamanhos
testados. Prossegue afirmando que segue anexo relatório de testes do capacete paraclete aspida para
esclarecimento da documentação apresentada. (Disponível em: www.cbm.df.gov.br – Acesso à
Informação – Licitações e Contratos – Licitações – 2019 – Pregão Eletrônico – PE nº 72-2019 –
Aquisição de capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção Individual – EPI).

 

2.2.3. Com relação ao ques onamento da Norma ANSI Z90. 1b 1979 assevera que
o American Na onal Standards Ins tute (Ins tuto Nacional Americano de Padrões, sigla ANSI), é uma
organização norte-americana sem fins lucra vos que tem por obje vo facilitar a padronização dos
trabalhos de seus membros. Cita que o ANSI possui inúmeros padrões de testes que outras en dades
semelhantes no mundo seguem, o que equivale no Brasil a ABNT. Finda citando que a Norma MIL DTL
87174 u liza o padrão de testes da ANSI Z90 como referência, no que tange a impacto, conforme
protocolo SEI-GDF (32559149) página 3. (Disponível em: www.cbm.df.gov.br – Acesso à Informação –
Licitações e Contratos – Licitações – 2019 – Pregão Eletrônico – PE nº 72-2019 – Aquisição de
capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção Individual – EPI).

 

2.2.4. Análise do pregoeiro: Diante das diligências realizadas pelo setor técnico
verifica-se que o capacete/casco testado é usado para os modelos Paracletes. Conforme já citado
neste relatório o atendimento ao menos a norma MIL-DTL-87174A ou EN966:2012 ou às que venha a
subs tuí-las ou superior ou a faculdade de apresentação de cer ficados, laudos ou relatórios de
testes se refere ao capacete/casco e não aos demais componentes que formam os modelos, entende-
se assim que o casco/capacete testado é o mesmo constante da proposta da Recorrida. Quanto ao
ques onamento da Norma ANSI Z90 o Setor Técnico conclui que a Norma MIL DTL 87174 u liza o
padrão de testes da ANSI Z90 como referência.

 

2.3. Alega a Recorrente que o edital solicita que o sistema de comunicação deverá
apresentar desempenho mínimo de inteligibilidade na conformidade das normas RTCA/DO-214 e TSO-
C58a ou pelo método STI (Speech Transmission Index, Steeneken, H.J.M.- 1992), entretanto, encontrou
nos documentos enviados pela Recorrida apenas cópias da TSO-C58a e TSO C-139a, uma foto de
microfone onde aparece a inscrição TSO C-139 (sem a letra a) e nada mais, nenhum cer ficado, laudo
ou relatório de ensaio, que comprove que o sistema de comunicação do capacete ofertado apresente
desempenho mínimo de inteligibilidade conforme solicitado no Edital. Adentra afirmando que A TSO C-
139 ou TSO C-139a em nenhum momento foi solicitada no edital e que A TSO C-139 não está mais em
vigor, pois foi subs tuída pela TSO C-139a, concluindo que o microfone ofertado atende a uma norma
não mais em vigor.

 

2.3.1. Contrarrazoa a Recorrida dizendo que o sistema de fonia ofertado é o mais
moderno disponível no mercado, produzido por uma empresa de renome que oferece garan a superior
à exigida pelo edital e que, caso queira, a Comissão pode diligenciar este fato e comprovar o fiel
atendimento aos requisitos do edital. Destaca que não consta no edital o requisito de apresentar
laudo ou relatório de ensaio relativo a desempenho mínimo de inteligibilidade para este item, consta o
requisito, mas não pede laudo, sendo assim sua declaração possui valor legal.

 

2.3.2. Análise do setor técnico: Rebate dizendo que a interpretação da Recorrente está
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equivocada apontando exigências não constantes em edital. Prossegue informando que o item
ofertado cumpre as exigências editalícias, conforme cer ficação FAA, gravado no sistema de
comunicador (microfone), onde consta a referida cer ficação. Cita que a declaração da empresa
possui valor legal. Finda citando que segue documentação anexa que esclarece que o referido
sistema é homologado pela  FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION (FAA), que traz a aplicabilidade e
todos os requisitos de desempenho do equipamento e esclarece que o sistema ofertado está
em conformidade com o exigido em edital, visto que na referida cer ficação consta a atenuação de
ruído de acordo com edital de 23db. (Disponível em: www.cbm.df.gov.br – Acesso à Informação –
Licitações e Contratos – Licitações – 2019 – Pregão Eletrônico – PE nº 72-2019 – Aquisição de
capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção Individual – EPI).

 

2.3.3. Análise do pregoeiro: Conforme já disposto neste Relatório, o atendimento a
uma das normas exigidas ou às que venha a subs tuí-las ou a faculdade de apresentação de
cer ficados, laudos ou relatórios de testes se refere ao capacete/casco e às viseiras, não sendo
exigido para os demais sistemas que acompanham o capacete. Segundo a conclusão do Setor Técnico
o item ofertado cumpre as exigências editalícias, conforme certificação FAA.

 

2.4. A Recorrente destaca que o edital exige comprovação documental de u lização do
capacete com OVN por Força Policial, Forças de Segurança Pública, ou Forças Armadas no Brasil ou
exterior, não sendo encontrada na documentação enviada nenhuma comprovação, apenas o parecer
do setor técnico que analisou a aceitabilidade do capacete ofertado cita que o capacete é compa vel
com OVN, conforme consta no Atestado de Capacidade Técnica emi do pela PMMG, entretanto,
observou em diligência ao portal de compras do Estado de Minas Gerais que o capacete que deu
origem ao Atestado foi o Gentex modelo HGU-56/P, diferente do modelo ofertado no certame.

 

2.4.1. Sobressalta a Recorrida que foi anexado ao processo documento comprovando o
fornecimento de 905 unidades de capacetes de voo, no ano de 2018, no Estado do Colorado, sendo o
Documento registrado no Cartório de Títulos e Documentos sob o número 1.467.814 e que pode ser
comprovado pela Comissão. Quanto ao Atestado de Capacidade Técnica fornecido pela Polícia Militar
do Estado de Minas Gerais, informa que o mesmo foi apresentado em cumprimento ao item 7.2.1, inc.
III, do edital, que pede que a empresa comprove que já tenha fornecido item similar (EPI). Finaliza sua
resposta esclarecendo que não forneceu laudo comprovando que o capacete ofertado foi avaliado
para uso com NVG por não constar essa exigência em edital.

 

2.4.2. Análise do setor técnico: Guerreia os argumentos proferindo que a Recorrente
está equivocada, pois consta na documentação apresentada pela empresa QUARTZO a venda de 905
capacetes de voo à empresa Air Methods Corpora on do estado do Colorado EUA. Com relação ao
Atestado da PMMG informa que o mesmo serve para atender aos itens 7.2.1, inc. III e 7.2.2, inc. IX do
edital, para comprovar o fornecimento anterior de EPI.

 

2.4.3. Análise do pregoeiro: Verifica-se que o capacete já foi fornecido a outros órgãos
e na proposta da empresa o produto está sendo ofertado de forma a ser compa vel com o uso de
óculo de visão noturna, não exis ndo a forma de comprovação deste quesito. Vejamos a oferta da
proposta:

 

3.4 – O capacete oferecido é compa vel com operação com a tripulação
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equipada com óculos de visão noturna, com base de montagem po “VAS
SHROUD”, possibilitando a fixação dos óculos na parte frontal e a caixa de
alimentação na parte posterior do capacete. O Sistema u lizado
possibilita rápida instalação ou remoção dos Óculos de Visão Noturna -
OVN. O disposi vo de fixação do capacete “KAYRUS” ajusta o capacete de
forma compacta à nuca, impedindo sua oscilação em função do uso do
capacete com o OVN, transformando o voo equipado com OVN menos
exaustivo.

 

2.4.4. Com relação ao Atestado de capacidade Técnica, realmente entendo que foi
apresentado em atendimento aos itens 7.2.1, inc. III e 7.2.2, inc. IX do edital, não havendo relação com
os questionamentos da Recorrente sobre o uso capacete com OVN.

 

2.5. Contesta a Recorrente que o edital exige que o capacete deva contar com
espaçadores para os ajustes de cabeça reves dos em tecido não alérgico e de material resistente à
chama, sendo fixados na parte interna do capacete, possibilitando assim o ajuste personalizado a
cabeças entre 52 e 63 cen metros, mas a proposta da Recorrida apenas cita que os capacetes
possuem ajuste individual do diâmetro de fixação à nuca por meio de um sistema chamado “KAYRUS”,
que permite por intermédio de um knob (botão de ajuste), que o diâmetro do disposi vo de fixação
seja ajustado para o diâmetro da circunferência de cada usuário. Entretanto, em seu entendimento as
cabeças entre 52 e 63 centímetros requerem diferentes tamanhos de cascos. O capacete ofertado com
regulagem individual na nuca irá prover limitado ajuste à cabeça do usuário, comprometendo a
segurança e integridade do usuário.

 

2.5.1. A Recorrida contradiz citando que a Recorrente indevidamente infere que os
capacetes ofertados possuem um único tamanho, sendo a diferença de tamanho proporcionada
apenas pelo knob do sistema “KAYRUS”, mas omite que na proposta consta uma tabela com os
diversos tamanhos de capacetes ofertados pela PARACLETE. Destaca que o sistema “KAIRUS” apenas
complementa a fixação do capacete na cabeça do usuário, o que acrescenta uma vantagem ao
usuário, principalmente quando operando com óculos de visão noturna, pois o capacete fica fixado de
forma rígida na nuca, não girando ou balançando a cabeça.

 

2.5.2. Análise do setor técnico: Contesta dizendo que a Recorrente está equivocada,
em razão de constar na proposta da Recorrida e no site  https://paracletelifesupport.com/shop/  vários
tamanhos, e por serem EPI os capacetes serão personalizados para cada operador. Cita ainda que
consta na documentação enviada os testes de flamabilidade. Finda citando que o ajuste ofertado pela
empresa é apenas um acessório a mais para o capacete. (Disponível em: www.cbm.df.gov.br – Acesso
à Informação – Licitações e Contratos – Licitações – 2019 – Pregão Eletrônico – PE nº 72-2019 –
Aquisição de capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção Individual – EPI).

 

2.5.3. Análise do pregoeiro: Entendo que ficou demonstrado que os capacetes serão
entregues em tamanhos adequados para cada operador e ainda possuirão o acessório de ajuste,
melhorando a qualidade do produto quanto ao ajuste do capacete na cabeça dos usuários, visto os
tamanhos e o acessório de ajuste constarem na proposta da Recorrida.

 

2.6. Por fim, a Recorrente insere em seu recurso solicitação ao Pregoeiro e ao Diretor
de Contratações e Aquisições para reconsiderarem a desclassificação de sua proposta, tendo em vista
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que, em seu entendimento, o capacete Gentex HGU-56/P por ela ofertado cumpre os requisitos
técnicos para viseiras, previstos no Termo de Referência e que a mesma cumpriu os requisitos
previstos no edital. Para tal, traz em anexo ao recurso documentos técnicos que já deveriam constar
inicialmente em sua proposta ou documentação de habilitação.

 

2.6.1. Análise do setor técnico: Informa que a reclamante foi desclassificada por não
apresentar documentos que comprovassem o atendimento  a norma MIL DTL 43511 D e acresceta que
em suas contrarrazões a empresa DTE afirma atender somente a norma MIL-V-43511C, conforme
transcrição a seguir:

 

• CONSIDERAÇÕES DA DTE DO BRASIL:

Improcedente a afirmação da Impetrante. No link da fabricante Gentex
que trata de visores, página 2
(h ps://shop.gentexcorp.com/content/Gente visores obedece
mandatoriamente a norma MIL-V-43511C e descreve os requisitos
obedecidos quanto a desempenho óp co, durabilidade e resistência à
abrasão, uso simultâneo de ó policarbonato de alta qualidade, com
tratamento contra arranhões e contra embaçamento, com travas de início
e fim de curso. Está disponível a cor âmbar. Os relatórios de testes
apresentados para este Pregão - Relatório do USAARL [Laboratório de
Pesquisa Médica Aérea do Exército dos Estados Unidos] No 98-18, O papel
de viseiras de prot rota va do Exército dos Estados Unidos e o Relatório
USAARL no 98-12, Capacetes de Tripulação de Aeronave do Exército dos
Estados Unidos: Tecnologia de Mi gação de Ferimento na Ca 43511C e,
portanto, cumprem os requisitos solicitados neste certame. Conclusão: O
capacete HGU-56/P atende aos requisitos estipulados no Edital. 

 

2.6.2. Análise do pregoeiro: No entendimento deste pregoeiro a empresa Recorrente
deve permanecer com sua proposta desclassificada, com as mesmas razões de fato e de direito
apontadas nos itens 4.14, 4.18 e 5.2 do 1º Relatório de Recurso, em razão de a DTE não ter cumprido a
exigência do item 7 do Termo de Referência, que exigiu que fossem apresentado laudo comprovando o
atendimento das viseiras à Norma MIL-DTL- 43511 D. Vejamos em termos o que cita o item 7 do
Termo de Referência e os itens 4.14, 4.18 e 5.2 do 1º Relatório de Recurso:

 

ITEM 7 DO TERMO DE REFERÊNCIA SOBRE AS EXIGÊNCIAS DA VISEIRA:

[...]

Ter as viseiras cer ficação de acordo com as normas MIL-DTL- 43511 D, ou
norma venha a atualizá-la ou subs tui-la. Deverá ser fornecido cer ficado
de laboratório confirmando que o desempenho óp co das viseiras e
requisitos de durabilidade e resistência à abrasão estejam de acordo com
as normas solicitadas. Deverá ser compa vel com uso simultâneo de
óculos, composto por duas viseiras rota vas ou deslizantes,
manufaturadas em policarbonato de alta qualidade, com tratamento
contra arranhões e contra embaçamento, com travas de início e fim de
curso, e com possibilidade de recolhimento de ambas as viseiras através
de atuadores localizados na parte externa do capacete. As viseiras,
externa e interna deverão ser fornecidas nas cores, uma fumê, uma âmbar
ou amarela respectivamente. (GRIFO MEU).

 

ITENS 4.14, 4.18 E 5.2 DO 1º RELATÓRIO DE RECURSO:
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[...]

4.14. Em atenção à afirmação da Recorrente de que a empresa DTE não
apresentou qualquer documento, laudo ou semelhante, válido, que
comprove o atendimento à norma MIL-DTL- 43511 D das viseiras, o
GAVOP/CBMDF informa que, em consulta a documentação apresentada
pela DTE realmente não foi encontrado nenhum documento, laudo ou
semelhante que comprove o atendimento norma MIL-DTL-43511 D das
viseiras.

[...]

4.18. Na análise final dos ques onamentos técnicos da recorrente,
entendo que assiste razão parcial ao Recurso da empresa DELTA,
considerando que a empresa DTE não apresentou nenhum documento,
laudo ou semelhante que comprove o atendimento norma MIL-DTL-43511
D das viseiras, conforme afirma a Recorrente e o setor técnico; portanto, a
proposta da empresa DTE BRASIL será desclassificada com fulcro nos itens
6.6. e 6.21, por não atender ao item 7 do Termo de Referência que segue
como Anexo I ao Edital, uma vez que não apresentou nenhum documento,
laudo ou semelhante que comprove o atendimento norma MIL-DTL-43511
D das viseiras.

[...]

5.2. DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da empresa DELTA INDÚSTRIA
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA, no sen do de desclassificar
a proposta da empresa DTE BRASIL com fulcro nos itens 6.6 e 6.21 por não
atender ao item 7 do Termo de Referência que segue como Anexo I ao
Edital, uma vez que não apresentou nenhum documento, laudo ou
semelhante que comprove o atendimento norma MIL-DTL-43511 D das
viseiras.

 

2.7. Em seu pleito a Recorrente solicita a desclassificação da proposta da empresa
QUARTZO alegando que o capacete ofertado não atende ao edital e a revisão de sua proposta, no
sentido de mantê-la classificada.

 

2.7.1. Análise do pregoeiro: Diante do exposto, confrontando as razões de recurso,
contrarrazões e parecer técnico do GAVOP/CBMDF, conclui-se que as alegações da empresa DTE não
merecem prosperar.

 

3. ANÁLISE PONTO A PONTO DO RECURSO DA EMPRESA DELTA:

 

3.1. Em sua introdução, cita a empresa DELTA que um documento estrangeiro para
produzir efeitos no Brasil, contra terceiros e em repar ções da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Territórios e dos Municípios, deve ser consularizado ou apos lado, traduzido por tradutor
juramentado (exceto no caso de Português do Brasil) e devidamente registrado em Cartório de Títulos
e Documentos. Adiante cita que a empresa QUARTZO apresentou o laudo das viseiras sem o registro.

 

3.1.1. Análise do setor técnico: Registra que a Recorrente está equivocada, visto que
consta na proposta da empresa Quartzo o apos lamento e a tradução juramentada em toda
documentação apresentada.
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3.1.2. Análise do pregoeiro: Para este assunto, não há que se falar em irregularidade
pela inexistência de registro dos documentos estrangeiros no cartório de tulos e documentos, por
não estar previsto no edital. Vejamos o que prescreve o item 3.3 do Termo de Referência:

 

3.3. Os documentos de origem estrangeira deverão ser consularizados ou
apos lados na forma do Decreto Federal nº 8.660/2016, e traduzidos para
o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. Excetuam-se apenas
as expressões estritamente técnicas que não possuam tradução
compatível no vernáculo.

 

3.1.3. A norma legal carreada pela Representante não se subsume ao caso concreto,
visto o princípio da especialidade, isto é, a Lei nº 8.666/1993 não prescreve o registro dos documentos
no citado cartório. Vale avocar o teor do r. Acórdão nº 1.430/2010 - TCU - Plenário (proc. TCU nº TC
023.321/2009-1).

 

No citado julgado, o TCU não aborda o mérito da questão, visto que a
representação tratava de "proteção de direito subjetivo próprio, o que deve
ser buscado junto ao Poder Judiciário, esfera competente para compor
conflitos e se pronunciar sobre questões dessa natureza". Além do
exposto, claramente o julgado da colenda Corte de Contas inclina-se no
sen do de que o registro, na forma da Lei nº 6.015/1973, não é
obrigatório, visto que o Setor Técnico do TCU opina que "Ra fica-se a
prescindibilidade de registro da tradução em cartório quando se observa
que a lei regente das licitações públicas não traz em seu corpo a exigência
de registro em cartório de documentos auten cados em consulado
brasileiro, vez que o art. 32, § 4º, da Lei nº 8.666, de 1993, prevê apenas a
autenticação em consulado e a tradução por tradutor juramentado".

 

3.1.4. Assim, entende-se que, acertadamente, o edital estabeleceu apenas o
apos lamento ou a consularização, conforme o caso, seguida de tradução por tradutor juramentado,
em razão de matéria questionada já estar pacificada junto ao TCU.

 

3.2. Alega a Recorrente que para corrigir erro insanável foi anulado o Pregão Eletrônico
nº 12/2019 realizado anteriormente ao Pregão Eletrônico nº 72/2019 para o mesmo objeto, visto que
não foram não foram inseridas no edital as alterações acatadas em sede de impugnação, sendo
informado que as mudanças foram promovidas no novo edital. Neste pensamento, diz que os
esclarecimentos prestados administra vamente possuem natureza vinculante para todos os licitantes,
não podendo se admitir, quando da análise das propostas, interpretação distinta, sob pena de violação
ao instrumento convocatório. Prossegue afirmando que a Administração não poderia furtar-se de
observar o conteúdo inserido no edital, seus pareceres favoráveis ao acolhimento de esclarecimentos
ou impugnações de seus termos, sob pena de afastar-se do princípio da vinculação ao instrumento
convocatório, corolário do princípio da legalidade e da obje vidade das determinações habilitatórias. 
Diante disto, alega suposto atentado aos princípios cons tucionais que impõe a anulação do feito,
supondo possível tratamento desigual para as licitantes referente às trata vas per nentes aos
documentos redigidos em língua estrangeira ou emi dos em outro país e a aceitabilidade de
documentos e laudos a serem apresentados pelos licitantes.
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3.2.1. Análise do pregoeiro: A Recorrente retorna com assuntos já tratados no recurso
anterior, sendo assim, estabelecem-se agora, para parte dos ques onamentos, as mesmas repostas já
apresentadas para tais argumentos. Assim, foi julgado o recurso anterior:

 

4.4. De pronto, este Pregoeiro esclarece à Recorrente que os Pregões
Eletrônicos nº 39/2018-CBMDF e nº 12/2019-CBMDF foram anulados por
conterem vícios insanáveis, não havendo mais nada a ser tratado sobre
eles. Para a subs tuição dos referidos pregões foi formalizado novo
processo licitatório de nº 00053-00079697/2019-07 para o Pregão
Eletrônico nº 72/2019-CBMDF, o qual teve sua regular publicação e fases
de pedidos de esclarecimento e impugnações, quando não houve
manifestação da Recorrente com relação aos assuntos apontados em seu
Recurso. Portanto, não cabe nesta fase a empresa trazer à baila assuntos
que deveriam ser tratados em sede de pedidos de esclarecimento e
impugnações. Se a Recorrente entendeu que exis u vício insanável no
pregão em comento deveria ter apresentado sua impugnação apontando
os supostos vícios. Se não o fez, é porque concordou com o texto
editalício.

4.5. Por outro lado, observo que, ao contrário do que afirma a Recorrente,
os pontos ques onados nos pregões anteriores foram aprimorados no
Termo de Referência nº 392/2019 – DIMAT, que segue como Anexo I ao
Edital do Pregão Eletrônico nº 72/2019-CBMDF, em seus itens 3 e 7, sendo
dado o tratamento à documentação a ser apresentada de forma a
atenderem o Decreto nº 8.660/2016 e a possibilidade de serem
apresentados relatórios de ensaio/laudos emi dos por laboratório
reconhecido e acreditado por órgão certificador. Vejamos:

3. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

3.1. A licitante previamente classificada em primeiro lugar deverá
encaminhar

juntamente com sua proposta atualizada, os documentos técnicos do
produto

ofertado (certificados, laudos ou relatórios de ensaio) comprovando que o
capacete foi testado.

3.2. Os documentos nacionais apresentados em idioma estrangeiro
deverão ser traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor
juramentado, excetuam-se apenas as expressões estritamente técnicas
que não possuam tradução compatível no vernáculo.

3.3. Os documentos de origem estrangeira deverão ser consularizados ou
apos lados na forma do Decreto Federal nº 8.660/2016, e traduzidos para
o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. Excetuam-se apenas
as expressões estritamente técnicas que não possuam tradução
compatível no vernáculo.

3.4. A documentação técnica será reconhecida pelo CBMDF apenas nos
casos em que, explicitamente, fizer menção ao atendimento às normas
exigidas.

3.5. Não será aceita documentação técnica emi da por organismo
certificador e laboratório de testes cuja acreditação estiver suspensa.

[...]

7. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ACEITÁVEIS E QUANTIDADES

Capacete de voo

O capacete de voo deverá atender ao menos uma das seguintes normas:
norma MIL-DTL-87174A; norma EN966:2012; ou norma que venha a
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atualizar ou substitui-la.

Com a finalidade de aumentar a concorrência, poderá ser aceito pelo
CBMDF, certificado ou relatório de testes executados no país de origem ou
por órgão como o FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION (FAA) ou
EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY (EASA), desde que acompanhado
de tradução juramentada, ou no Brasil pelo Departamento de Ciência e
Tecnologia Aeroespacial - DCTA da Força Aérea Brasileira/IFI/DCTA, que
legisla sobre as exigências de cer ficação e homologação em território
brasileiro, seguido de resultados que comprovem que atendam ou
superem os parâmetros estabelecidos em pelo menos uma das normas
citadas.

[...]

4.6. Desta forma, conforme o exposto, os argumentos da Recorrente com
relação à nulidade do pregão em questão não merecem prosperar, visto
que os pontos questionados foram inseridos no edital.

 

3.2.2. Nesta seara, é certo afirmar que as alterações foram promovidas no novo certame
(Pregão Eletrônico nº 72/2019) e esta Administração, ao contrário do que afirma a Recorrente, agiu de
forma isonômica e estritamente vinculada ao instrumento convocatório com relação à desclassificação
das propostas. Vejamos em termos como as propostas das empresas Recorrentes e da empresa
OTMIZA foram desclassificadas, comprovando inequivocamente a vinculação ao edital:

 

3.2.2.1. A proposta da empresa DELTA foi desclassificada em virtude das informações
exaradas no O cio nº 10/CPA/2534, Protocolo COMAER nº 67770.002994/2019-77, sobre o capacete
de voo modelo EPH-2 da empresa ESRA, por ela ofertado, no qual afirma, em síntese:

 

[...]

Assunto: Certificação de capacete de voo.

Prezado Senhor,

1. Em atenção ao O cio SEI-GDF n.º 33/2019 - CBMDF/GAVOP/1° ESAV, de
06 de agosto de 2019, que solicita informações sobre o capacete de voo
modelo EPH-2 da empresa ESRA, informo o seguinte:

a) Em 03 de agosto de 2001, com base no Relatório de Homologação
Provisória do processo 0757/FHM, foi emi do um cer ficado provisório
para o capacete EPH-2 com validade de 06 meses, em função de não terem
sido realizados os ensaios estruturais previstos nas Normas MIL-H-
85047A(AS) e MIL-DTL-87174A(USAF), bem como não terem sido
apresentados os documentos faltantes para a con nuidade das a vidades
de cer ficação. Por isso, ressalto que o parecer emi do em 2001 orientou
que os testes de impacto, entre outros, para fins de certificação definitiva,
deveriam ser realizados.

b) Com relação à Norma EN966:2012, que trata de ensaios em capacetes
para esportes aéreos, esta não fez parte da base de cer ficação constante
do requerimento da empresa para a cer ficação do capacete e não é
possível informar se o capacete atende à norma em questão.

c) Referente à norma MIL-DTL-43511, não é possível informar se o
capacete atende à norma pois esta também não fez parte da base de
certificação proposta ao IFI.

d) O Relatório de Ensaio Código E79-000000/F0010, emi do pelo Ins tuto
de A vidades Espaciais, subordinado ao então CTA, apresenta os
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resultados da avaliação qualita va funcional do capacete EPH-2, com
supressor de ruído, fabricado pela empresa ESRA Engenharia. De acordo
com o citado Relatório de Ensaio, a funcionalidade do capacete foi
considerada sa sfatória. No entanto, ele é apenas uma parte do processo
de homologação que estava sendo conduzido pelo IFI e somente com
base nesse relatório não é possível comprovar que o referido capacete
atende às normas em vigor.

e ) O cer ficado do capacete EPH-2 não se encontra válido, devido à
empresa não ter comprovado que o produto atendia aos requisitos
estabelecidos pelas referidas Normas.

2. Coloco-me à disposição desse Grupamento para o esclarecimento de
eventuais dúvidas adicionais.

Atenciosamente,

JOSÉ RENATO DE ARAUJO COSTA Coronel Aviador Diretor do Ins tuto de
Fomento e Coordenação Industrial. (GRIFO NOSSO).

 

3.2.2.1.1. Ora, o próprio órgão cer ficador confirma que o cer ficado do capacete EPH-2
foi emi do de forma provisória em 03 de agosto de 2001, com validade de 6 meses, não se
encontrando válido nesta data. Assim, a proposta foi desclassificada, por ter sido o único documento
apresentado para a comprovação do teste do capacete/casco.

 

3.2.2.1.2. Ressalto novamente, que o atendimento ao menos a norma MIL-DTL-87174A
ou EN966:2012 ou às que venham a subs tuí-las ou superiores com comprovação por apresentação
de cer ficados, laudos ou relatórios de testes se refere ao capacete/casco  e não aos sistemas que
o acompanham, excetuando-se apenas as viseiras, que também exige que também exige
a apresentação de cer ficados, laudos ou relatórios de ensaio que comprovem seu atendimento a
norma solicitada.

 

3.2.2.2. Da mesma forma a empresa OTMIZA teve sua proposta desclassificada por não
ter apresentado cer ficados, laudos ou relatórios de ensaio comprovando que o  capacete/casco foi
testado, limitou-se apenas a enviar cópia das normas.

 

3.2.2.3. Da mesma forma a empresa DTE teve sua proposta desclassificada por não
apresentar cer ficados, laudos ou relatórios de ensaio comprovando o atendimento das viseiras à
norma solicitada.

 

3.2.3. Portanto, não cabe a Recorrente alegar que não houve tratamento isonômico com
as licitantes, pois as empresas foram desclassificadas por não apresentarem cer ficados, laudos ou
relatórios de ensaio ou para o capacete/casco ou para as viseiras, sendo estes os únicos exigidos a
comprovação de laudos ou relatórios de ensaio para o atendimento das normas exigidas no edital.
Assim, não caberia desclassificar propostas que não apresentaram cer ficados, laudos ou relatórios
de ensaio para os demais acessórios, pois não foi exigido em edital, e sim comprovar o atendimento
pela proposta e demais documentos enviados. Restando dúvidas a Administração poderia realizar
diligência para a comprovar o atendimento.

 

3.2.4. Quanto aos documentos redigidos em língua estrangeira ou emi dos em outro
país, conforme já analisado neste relatório, verificou-se que a empresa Recorrida apresentou seus
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documentos apos lados e traduzidos por tradutor juramentado, sendo descartado o registro em
cartório, conforme analisado nos itens 3.1.2 e 3.1.3 deste relatório. Vejamos novamente:

 

3.1.2. Análise do pregoeiro: Para este assunto, não há que se falar em
irregularidade pela inexistência de registro dos documentos estrangeiros
no cartório de tulos e documentos, por não estar previsto no
edital. Vejamos o que prescreve o item 3.3 do Termo de Referência:

3.3. Os documentos de origem estrangeira deverão ser consularizados ou
apos lados na forma do Decreto Federal nº 8.660/2016, e traduzidos para
o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. Excetuam-se apenas
as expressões estritamente técnicas que não possuam tradução
compatível no vernáculo.

3.1.3. A norma legal carreada pela Representante não se subsume ao caso
concreto, visto o princípio da especialidade, isto é, a Lei nº 8.666/1993 não
prescreve o registro dos documentos no citado cartório. Vale avocar o teor
do r. Acórdão nº 1.430/2010 - TCU - Plenário (proc. TCU nº TC 023.321/2009-
1).

No citado julgado, o TCU não aborda o mérito da questão, visto que a
representação tratava de "proteção de direito subjetivo próprio, o que deve
ser buscado junto ao Poder Judiciário, esfera competente para compor
conflitos e se pronunciar sobre questões dessa natureza". Além do
exposto, claramente o julgado da colenda Corte de Contas inclina-se no
sen do de que o registro, na forma da Lei nº 6.015/1973, não é
obrigatório, visto que o Setor Técnico do TCU opina que "Ra fica-se a
prescindibilidade de registro da tradução em cartório quando se observa
que a lei regente das licitações públicas não traz em seu corpo a exigência
de registro em cartório de documentos auten cados em consulado
brasileiro, vez que o art. 32, § 4º, da Lei nº 8.666, de 1993, prevê apenas a
autenticação em consulado e a tradução por tradutor juramentado".

 

3.3. Afirma a Recorrente que a Recorrida não apresentou qualquer documento, laudo
ou semelhante, válido, que comprove o atendimento das normas exigidas e também não apresentou
nenhum documento emi do pela FAA, já que o produto é fabricado nos EUA, que comprove que o
produto atende ou supere o exigido nas normas. Contesta que em nenhuma página, parte ou subparte
dos documentos entregues, existe qualquer indicação de qual norma é atendida, inclusive das normas
exigidas (MIL DTL-87174 A ou EN966:2012, ou norma que as subs tua ou atualize). Acrescenta que
não há qualquer menção ao produto oferecido, capacete ASPIDA CARBON RWH, em nenhuma das
páginas do laudo.

 

3.3.1. Defende-se a Recorrida ressaltando que para a declaração da empresa
vencedora no certame não era preciso atender a todas as normas, pois o edital diz que deve atender
ao menos uma das normas referenciadas. Ainda quanto ao laudo por ela apresentado, sobressalta que
está de pleno acordo às regras editalícias, já que os testes foram cumpridos com embasamento à
norma ANSI Z90 .1b e EN966:2012, sendo os padrões da Norma ANSI Z90 os mesmos da MIL-DTL-
87174A. Con nua sua tese informando que quanto à cer ficação FAA, o edital registra que poderá ser
apresentado, não havendo obrigatoriedade. Repisa sua informação de que não existe no mundo uma
norma que regulamente a cer ficação de capacetes de voo para aeronaves de asas rota vas,
concluindo com isto que o FAA não cer fica capacetes de voo e, se assim o fosse, as empresas Delta
e DTE teriam apresentado algum desses documentos, o que não correu por parte das duas empresas.
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3.3.2. Análise do setor técnico: Guerreia o setor técnico da seguinte forma:

 

É claro e inteligível que a empresa para ser declarada vencedora no
certame em andamento, NÃO PRECISA atender ou superar  todas as
Normas, pois o texto é claro ao estabelecer o requisito de atender AO
MENOS UMA das Normas referenciadas, conforme segue quadro
compara vo abaixo e atendendo também a norma EN 966 quanto a cinta
de queixo e viseiras MIL DTL 43511 D.

Em consulta realizada pelo Grupamento de Aviação Operacional no site da
empresa Paraclete https://paracletelifesupport.com/shop/ ,  aberto a
qualquer cidadão, a referida empresa tem como produtos
unicamente capacetes de voo,  peças de reposição, e as empresas
associadas com materiais que fazem parte da linha de construção e linha
de montagem do equipamento, todas da área de aviação.

Conforme consta no referido site o casco dos capacetes  são
construídos em fibra de Carbono protocolo SEI-GDF (32575462) por isso
todos os testes mencionam Paraclete Aspida.

A empresa Quartzo apresentou relatório de ensaio do seu país de origem
realizado pela empresa DYANAMIC RESEARCH., baseando-se nos
documentos apresentados este setorial elaborou uma tabela compara va
dos testes realizados com as normas exigidas.

 

TABELA COMPARATIVA COM RESULTADOS E DEMAIS OBSERVAÇÕES
REFERENTES ÀS NORMAS E DEMAIS DOCUMENTOS REFERENCIADAS NO
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 72/2019.

 

 RESULTADOS OBTIDOS COMPARANDO COM OS CRITÉRIOS NOS
DOCUMENTOS CITADOS:

ITEM PARÂMETRO
PREVISTO NA
MIL DTL
87174A.

PREVISTO NA
EN 966

PREVISTO
NA ANSI
Z90.1

(MESMO
UTILIZADO
PARA O
CAPACETE
SPH-4)

RESULTADO OBTIDO NO
TESTE PARACLETE (DRI)

1
Velocidade
de impacto
lateral

O capacete
deve ser
impactado em
zonas que
devem ser
selecionadas
pelo laboratório
de teste para
representar as
condições de
“pior caso” e a
bigorna
kerbstone deve

Aprovado.

Vide tabela (32057536)
pag 51.
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2
Velocidade
de impacto
na coroa

Um impacto
de 35 libras-pé
de energia é
aplicado ao
capacete
montagem, a
aceleração
experimentada
pela cabeça
não deve
exceder 150g
por mais de 6
milissegundos,
200g por 3
milissegundos
ou 400g.

ser usada sem
restrições de
orientação.

Cada capacete
de cada
tamanho deve
ser impactado
em duas zonas
diferentes e
cada zona deve
ser impactada
uma vez com
cada bigorna.

Os locais de
impacto na
mesma amostra
devem ser
separados por
uma distância
mínima de 150
mm.

A velocidade da
cabeça deve ser
equivalente a
uma altura de
queda de (1 500
± 10) mm.

Aprovado
conforme
tabela 8.0 Aprovado.

Vide tabela (32057536)
pag 51,55

3
Capacidade
de absorção
de choque

Acd 7.2.3, o
pico de
aceleração não
deve, para cada
impacto,
exceder 250 g
para a
velocidade
equivalente a
uma altura de
queda de 1 500
mm

O capacete
deve ser
liberado
para queda
a uma altura
suficiente
para
produzir
uma
velocidade
de impacto
final de 19,6
± 0,3 pés
por
segundo.

O capacete foi liberado
para queda a uma altura
suficiente para produzir
uma velocidade de
impacto final de 19,6 ±
0,3 pés por segundo.

VIDE TABELA (32057536)
pagina 51,55

4

Alongamento
dos rantes
(Teste de
Retenção).

2 BAR EM
0,75” não
pode alongar
mais que 26%

  

APROVADO.

VIDE TABELA (32057536)
pag. 50,55 e 56 supera
EN 966 e o exigido no
Edital que é de 170kg.
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Consta no Edital: Com a finalidade de aumentar a concorrência, poderá ser
aceito pelo CBMDF, cer ficado ou relatório de testes executados no país
de origem ou por órgão como o FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION
(FAA) ou EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY (EASA), desde que
acompanhado de tradução juramentada, ou no Brasil pelo Departamento
de Ciência e Tecnologia Aeroespacial - DCTA da Força Aérea
Brasileira/IFI/DCTA, que legisla sobre as exigências de cer ficação e
homologação em território brasileiro, seguido de resultados que
comprovem que atendam ou superem os parâmetros estabelecidos em
pelo menos uma das normas citadas.

 Equivoca-se a reclamante em seu ques onamento, considerando a
redação do edital será aceito os relatórios de teste ou certificação FAA.

Mais uma vez vamos citar que, NÃO EXISTE no mundo, uma Norma que
regulamente a cer ficação de capacetes de voo para aeronaves de asas
rota vas,  no Brasil o único laboratório que realiza testes é o DCTA/IFI mas
que também usa como parâmetros de testes os mesmos u lizados pela
DYANAMIC RESEARCH.

Consta anexa ao processo protocolo SEI-GDF 32982218 relatório de testes
do Capacete parclete Aspida, para  esclarecimento a documentação
apresentada.

 

3.3.3. Análise do pregoeiro: O mesmo assunto já foi tratado na análise do recurso da
empresa DTE, sendo concluído o seguinte: “Diante das diligências realizadas pelo setor técnico
verifica-se que o capacete/casco testado é usado para os modelos Paracletes. Conforme já citado
neste relatório o atendimento ao menos a norma MIL-DTL-87174A ou EN966:2012 ou às que venha a
substituí-las ou a faculdade de apresentação de certificados, laudos ou relatórios de testes se refere ao
capacete/casco e não aos demais componentes que formam os modelos, entende-se assim que o
casco/capacete testado é o mesmo constante da proposta da Recorrida. Quanto ao ques onamento da
Norma ANSI Z90 o Setor Técnico conclui que a Norma MIL DTL 87174 u liza o padrão de testes
da ANSI Z90 como referência.”.

 

3.3.3.1. Diligência Disponível em: www.cbm.df.gov.br – Acesso à Informação –
Licitações e Contratos – Licitações – 2019 – Pregão Eletrônico – PE nº 72-2019 – Aquisição de
capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção Individual – EPI.

 

3.4. A Recorrente levanta suposta manipulação de documento ao informar que no
documento IMPACT TESTS APPARATUS, página 851, item Accelerometer, é citado que a úl ma data de
calibração foi realizada no dia 15/02/2017, com validade de 01 ano, entretanto, na página 852 é
informado que a data de realização do ensaio foi em 10/01/2017, antes da calibração do
acelerômetro.

 

3.4.1. Defende-se a Recorrida registrando que a afirmação da empresa Delta de que a
calibração do acelerômetro do laboratório onde foram realizados os testes estaria fora de sua
validade, não é correta, pois consta no laudo, que a úl ma calibração foi feita em 15/02/2017, com
validade de um ano, portanto, a próxima calibração seria em 15/02/2018. Diante disto, informa que o
procedimento foi correto, visto que a data do ensaio foi em 10/01/2017, um mês antes de vencer a
calibração. Finaliza dizendo que errado seria fazer os ensaios após o dia 15 de fevereiro.
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3.4.2. Análise do setor técnico: O setor técnico aponta o seguinte:

Em diligência realizada por este setor técnico, foi solicitada via email
conforme protocolo SEI-GDF 32909943 a empresa fabricante do
capacete explicações sobre as divergências entre a data de calibração e os
testes realizados pela empresa DYANAMIC RESEARCH.

 Em resposta a solicitação protocolo SEI-GDF(32909943), houve erro de
escrita com relação as datas, que o referido equipamento realizou
calibração em 2016 e 2017, os documento originais  com as datas de
calibração dos equipamentos conforme protocolo  SEI-GDF(32804369),
estando este em conformidade. 

 

3.4.3. Análise do pregoeiro: A diligência do setor Técnico verificou que houve erro
material na transcrição das datas da calibração do equipamento, sendo enviados a esta Administração
os documentos que esclarecem o fato. (Disponível em: www.cbm.df.gov.br – Acesso à Informação –
Licitações e Contratos – Licitações – 2019 – Pregão Eletrônico – PE nº 72-2019 – Aquisição de
capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção Individual – EPI).

 

3.5. Alega a Recorrente que o setor técnico aponta equivocadamente que o possível
atendimento da fita da queixeira à norma EN966 faz com que todo o capacete atenda tal norma. 

 

3.5.1. Informa a Recorrida a que a par r deste ponto, a Delta con nua manipulando as
informações, fazendo referência hora ao não atendimento de uma Norma e a seguir de outra, quando
resta claro que a Contratante flexibilizou o atendimento sem determinar uma Norma específica ou
exigir que todas fossem atendidas. Com a documentação apresentada, fica claro que o produto
ofertado atende aos requisitos de resistência à chama. Quanto às demais alegações apresentadas
pela DTE, deixamos claro neste documento que todas as informações prestadas pela Quartzo atendem
aos requisitos do Edital. Conforme já registrado, a critério da Comissão de Licitações, julgando
necessário, pode fazer uso da ferramenta de diligenciamento a fim de confirmar as informações
registradas, principalmente aquelas onde o Edital não apresenta como obrigatória a apresentação de
laudo, como aqueles relacionados ao sistema de comunicação, O fato de o edital não exigir a
apresentação de laudos para esses quesitos, mas registrar que os parâmetros devem ser cumpridos, O
atendimento é feito mediante a declaração da licitante, e sua verificação, se julgado necessário, pode
ser feita pela contratante diretamente com o fabricante ou por pesquisa no website da mesma pela
internet. Este procedimento é amparado pela Legislação. A Administração possui ainda ferramentas
para rejeitar os equipamentos fornecidos, se eles não atenderem aos requisitos do Termo de
Referência, assim como também punir licitante que eventualmente faça declaração indevida na fase
documental do processo.

 

3.5.2. Análise do setor técnico: Afirma o Setor Técnico em sua análise:

 

Equivoca-se a reclamante em seu ques onamento, conforme consta na
pag. 56 da proposta da empresa Quartzo no teste  do sistema de
retenção, documento referencia para o teste da DYANAMIC RESEARCH, foi
relatório da USAARL,  e o capacete referencia HGU 56 que obedece a
norma MIL-DTL-87174 norma militar Americana e superior a EN 966,
conforme protocolo SEI_GDF (32709206).
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O Grupamento em sua análise da documentação e conforme consta na
pag. 56 no teste realizado no capacete pelo laboratório DYANAMIC
RESEARCH, comprova a eficiência do sistema, sendo que o sistema de
retenção suportou 440lb que corresponde a 199,581 kg  superando a
norma EN 966 e o exigido no edital que é de 170kg.

 

3.5.3. Análise do pregoeiro: Segundo a análise do Setor Técnico no teste realizado
no capacete pelo laboratório DYANAMIC RESEARCH, comprova a eficiência do sistema, sendo que
o sistema de retenção suportou 440lb que corresponde a 199,581 kg  superando a norma EN 966 e o
exigido no edital que é de 170kg.

 

3.6. Contesta a Recorrente que o relatório da empresa BRM – BALLY RIBBON MILLS (SEI
00053-00079697/2019-07 / pg. 942), da venda de fitas tubulares em nylon para a empresa paraclete
não possui cer ficado de acreditação da empresa, nem escopo de acreditação. Os ensaios efetuados
são baseados na norma MIL-W-562K, de 1991, relacionada a fitas para paraquedas e não tem
nenhuma relação com a norma EN966:2012. Desta forma, normas diferentes, produzem resultados
diferentes e não podem ser comparados, sem uma devida análise por perito e relatório técnico
atestando que as normas são compa veis, mas no caso, as normas são totalmente diferentes, pois
uma trata de fitas tubulares de tecido para paraquedas (MIL-W-562K) e a outra trata de capacetes
para desportos aéreos (EN966:2012). Informa que não existe nenhuma informação de que o produto
ali descrito é u lizado ou pertence ao capacete ofertado e nem que ele atende a qualquer uma das
normas exigidas em edital. Finaliza dizendo que não é apenas a resistência da fita que importa, mas
sim o conjunto, inclusive o sistema de travamento.

 

3.6.1. Informa a Recorrida a que a par r deste ponto, a Delta con nua manipulando as
informações, fazendo referência hora ao não atendimento de uma Norma e a seguir de outra, quando
resta claro que a Contratante flexibilizou o atendimento sem determinar uma Norma específica ou
exigir que todas fossem atendidas. Com a documentação apresentada, fica claro que o produto
ofertado atende aos requisitos de resistência à chama. Quanto às demais alegações apresentadas
pela DTE, deixamos claro neste documento que todas as informações prestadas pela Quartzo atendem
aos requisitos do Edital. Conforme já registrado, a critério da Comissão de Licitações, julgando
necessário, pode fazer uso da ferramenta de diligenciamento a fim de confirmar as informações
registradas, principalmente aquelas onde o Edital não apresenta como obrigatória a apresentação de
laudo, como aqueles relacionados ao sistema de comunicação, O fato de o edital não exigir a
apresentação de laudos para esses quesitos, mas registrar que os parâmetros devem ser cumpridos, O
atendimento é feito mediante a declaração da licitante, e sua verificação, se julgado necessário, pode
ser feita pela contratante diretamente com o fabricante ou por pesquisa no website da mesma pela
internet. Este procedimento é amparado pela Legislação. A Administração possui ainda ferramentas
para rejeitar os equipamentos fornecidos, se eles não atenderem aos requisitos do Termo de
Referência, assim como também punir licitante que eventualmente faça declaração indevida na fase
documental do processo.

 

3.6.2. Análise do setor técnico: Informa que a recorrente equivoca-se em razão dos
seguintes motivos:

 

Equivoca-se a reclamante em seu ques onamento, a fita em questão é
fabricada de acordo com norma MIL-W- 5625K sendo u lizada na
fabricação de vários equipamentos que exigem segurança para a vidades
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aérea,  a referida fita é u lizada na construção do sistema de retenção do
capacete, conforme consta na proposta pág. 4 protocolo SEI-GDF
(32057712) com seus respec vos testes de resistência a chama conforme
exigido no edital.

Consta ainda na pág. 18   a norma MIL-W-4088K especificação MILITAR
para têx l, nylon tecido; MIL T 87130  esta especificação abrange onze

pos de fitas e correias feitas de para-aramida, fio de módulo
intermediário que fazem parte do tecido u lizado, com os referidos
testes de resistência a chama conforme exige o Edital.

Consta cer ficação da empresa que realiza os testes de flamabilidade
protocolo SEI-GDF (32864975)

 

3.6.3. Análise do pregoeiro: Segundo a análise do Setor Técnico a fita em questão é
fabricada de acordo com norma MIL-W- 5625K.

 

3.7. Com relação ao atendimento das viseiras, alega a Recorrente que a empresa
QUARTZO novamente apresenta laudo de fabricante, sem comprovação de que o laboratório seja
Credenciado ou Acreditado naquela norma. Con nua proferindo que o documento não possui registro
no RTD (Registro de Títulos e Documentos).

 

3.7.1. Informa a Recorrida a que a par r deste ponto, a Delta con nua manipulando as
informações, fazendo referência hora ao não atendimento de uma Norma e a seguir de outra, quando
resta claro que a Contratante flexibilizou o atendimento sem determinar uma Norma específica ou
exigir que todas fossem atendidas. Com a documentação apresentada, fica claro que o produto
ofertado atende aos requisitos de resistência à chama. Quanto às demais alegações apresentadas
pela DTE, deixamos claro neste documento que todas as informações prestadas pela Quartzo atendem
aos requisitos do Edital. Conforme já registrado, a critério da Comissão de Licitações, julgando
necessário, pode fazer uso da ferramenta de diligenciamento a fim de confirmar as informações
registradas, principalmente aquelas onde o Edital não apresenta como obrigatória a apresentação de
laudo, como aqueles relacionados ao sistema de comunicação, O fato de o edital não exigir a
apresentação de laudos para esses quesitos, mas registrar que os parâmetros devem ser cumpridos, O
atendimento é feito mediante a declaração da licitante, e sua verificação, se julgado necessário, pode
ser feita pela contratante diretamente com o fabricante ou por pesquisa no website da mesma pela
internet. Este procedimento é amparado pela Legislação. A Administração possui ainda ferramentas
para rejeitar os equipamentos fornecidos, se eles não atenderem aos requisitos do Termo de
Referência, assim como também punir licitante que eventualmente faça declaração indevida na fase
documental do processo.

 

3.7.2. Análise do setor técnico: Destaca em sua análise o seguinte:

 

Equivoca-se a empresa em seu ques onamento, conforme consta na
página 82 que as lentes do equipamento foram testadas com resistência a
abrasão atende a duas normas MIL-DTL 43511 D e a MIL-DTL 43511 C.

Cito ainda que as lentes foram testadas e aprovadas seguindo a norma MIL
DTL 43511 nos seguintes testes:

Transmitância luminosa

Névoa
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Proteção utravioveta

Desvio prismático

Neutralidade

Cromaticidade

Resistência a impacto

Poder de refração

Poder de resolução

Resistencia química

Transmitancia luminosa

Em referencia a norma MIL-PRF38169 é uma norma com publicação
posterior MIL-DTL 43511 D que trata somente de distorção óp ca, todos os
testes referentes a distorção óp ca deverão ter como referencia a norma
citada o que atende ao edital, informo ainda que no edital cita
desempenho óptico.

Conforme testes protocolo SEI-GDF (32057536) pag. 71 superam os
parâmetros da norma exigida no edital, e conforme pag 7 protocolo SEI-
GDF (32855222). 

Esclareço ainda que o edital é claro em sua abrangência ao estabelecer
que "ou norma compa vel ou superior", não sendo enrijecido somente a
norma citada.

Em diligencia realizada pelo Grupamento e anexa ao processo consta a
certificação do laboratório conforme protocolo SEI-GDF (32722413).

 

3.7.3. Análise do pregoeiro: O setor Técnico conclui que as viseiras atendem a norma
exigida e aponta onde se encontram os testes. Com relação ao documento não possuir registro no
RTD, repisa-se que o assunto já foi tratado neste relatório, onde se verificou que a empresa Recorrida
apresentou seus documentos apos lados e traduzidos por tradutor juramentado, sendo descartado o
registro em cartório, conforme analisado nos itens 3.1.2 e 3.1.3 deste relatório.

 

3.8. Com relação ao sistema de comunicação, assevera a Recorrente que não foi
apresentada nenhuma comprovação, laudo ou informação fidedigna de que o sistema de comunicação
do capacete atenda as exigências do edital. Foi apenas colocada uma foto de um microfone na
proposta de preços e cópias das normas rela vas ao exigido em edital, da mesma forma que a
empresa OTMIZA apresentou e teve sua proposta desclassificada. Prossegue contestando que houve
aceitabilidade do setor técnico apenas por consulta ao site do fabricante. 

 

3.8.1. Informa a Recorrida a que A par r deste ponto, a Delta con nua manipulando as
informações, fazendo referência hora ao não atendimento de uma Norma e a seguir de outra, quando
resta claro que a Contratante flexibilizou o atendimento sem determinar uma Norma específica ou
exigir que todas fossem atendidas. Com a documentação apresentada, fica claro que o produto
ofertado atende aos requisitos de resistência à chama. Quanto às demais alegações apresentadas
pela DTE, deixamos claro neste documento que todas as informações prestadas pela Quartzo atendem
aos requisitos do Edital. Conforme já registrado, a critério da Comissão de Licitações, julgando
necessário, pode fazer uso da ferramenta de diligenciamento a fim de confirmar as informações
registradas, principalmente aquelas onde o Edital não apresenta como obrigatória a apresentação de
laudo, como aqueles relacionados ao sistema de comunicação, O fato de o edital não exigir a

Relatório 50 (33124325)         SEI 00053-00079697/2019-07 / pg. 1462



apresentação de laudos para esses quesitos, mas registrar que os parâmetros devem ser cumpridos, O
atendimento é feito mediante a declaração da licitante, e sua verificação, se julgado necessário, pode
ser feita pela contratante diretamente com o fabricante ou por pesquisa no website da mesma pela
internet. Este procedimento é amparado pela Legislação. A Administração possui ainda ferramentas
para rejeitar os equipamentos fornecidos, se eles não atenderem aos requisitos do Termo de
Referência, assim como também punir licitante que eventualmente faça declaração indevida na fase
documental do processo.

 

3.8.2. Análise do setor técnico: Assevera o setor técnico em sua conclusão sobre tal
questionamento:

 

Equivoca-se a reclamante em seu ques onamento, conforme
apresentado pela empresa Quartzo, o sistema de comunicação é o
exigido no edital micorofone M-7A.

Não consta no edital exigência que deverá vir acompanhada de laudos ou
testes para o sistema de comunicação, contudo a empresa apresentou em
sua proposta microfone u lizado David Clark modelo M-7A, PN 09168P-32,
em conformidade com a FAA TSO-C139 e a referida cer ficação  emi da
pelo Serviço de Cer ficação de Aeronaves do FAA , conforme protocolo
SEI-GDF 32057536 pag.126 a 134. A Norma TSO-C139  é a atual versão para
SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO PARA AERONAVES u lizados
mundialmente, e conforme consta na proposta e exigência do edital sua
aplicabilidade, eficiência, requisitos aplicabilidade e funcionabilidade.

Consta ainda norma da FAA gravado microfone conforme protocolo SEI-
GDF 32057536  página 126,  norma esta que atende aos requisitos mínimos
de desempenho e inteligibilidade exigido. 

O item a ser fornecido pela QUARTZO cumpre as exigências conforme
cer ficação FAA gravado no sistema de comunicador (microfone)
protocolo SEI-GDF(32057536) pag. 5 onde consta a referida
cer ficação, assim como outros documentos e declarações previstas na
legislação. A declaração da empresa possui valor legal, conforme anexa a
documentação da empresa e citado acima o referido sistema é
homologada pelo FAA,  e em subs tuição ao exigido no edital diligencia
traduzida pelo Grupamento protocolo SEI-GDF (32799118) página 1
aplicabilidade e todos os requisitos de desempenho .

Deve-se saber que o sistema lightspeed ANR ofertado foi cer ficado pela 
FAA como consta na proposta protocolo SEI-GDF 32057536, em
conformidade com o exigido em edital. Na referida proposta consta
atenuação de ruído conforme exigência do edital de 23db, páginas 125.

 

 

3.8.3. Análise do pregoeiro: Estas indagações já foram analisadas no recurso da
empresa DTE, concluindo as contrarrazões, setor técnico e pregoeiro o seguinte:

 

2.3.1. Contrarrazoa a Recorrida dizendo que o sistema de fonia ofertado é
o mais moderno disponível no mercado, produzido por uma empresa de
renome que oferece garan a superior à exigida pelo edital e que, caso
queira, a Comissão pode diligenciar este fato e comprovar o fiel
atendimento aos requisitos do edital. Destaca que não consta no edital o
requisito de apresentar laudo ou relatório de ensaio rela vo a
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desempenho mínimo de inteligibilidade para este item, consta o
requisito, mas não pede laudo, sendo assim sua declaração possui valor
legal.

2.3.2. Análise do setor técnico: Rebate dizendo que a interpretação da
Recorrente está equivocada apontando exigências não constantes em
edital. Prossegue informando que o item ofertado cumpre as exigências
editalícias, conforme cer ficação FAA, gravado no sistema de
comunicador (microfone), onde consta a referida cer ficação. Cita que a
declaração da empresa possui valor legal. Finda citando que segue
documentação anexa que esclarece que o referido sistema é
homologado pela  FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION (FAA), que traz a
aplicabilidade e todos os requisitos de desempenho do equipamento e
esclarece que o sistema ofertado está em conformidade com o exigido em
edital, visto que na referida cer ficação consta a atenuação de ruído de
acordo com edital de 23db.

2.3.3. Análise do pregoeiro: Conforme já disposto neste Relatório, o
atendimento a uma das normas exigidas ou às que venha a substituí-las ou
a faculdade de apresentação de cer ficados, laudos ou relatórios de
testes se refere ao capacete/casco e às viseiras, não sendo exigido para os
demais sistemas que acompanham o capacete. Segundo a conclusão do
Setor Técnico o item ofertado cumpre as exigências editalícias, conforme
certificação FAA.

 

 

3.9. Nos pedidos a Recorrente solicita a desclassificação da proposta da empresa
QUARTZO alegando que a Recorrida não cumpriu as exigências do Termo de Referência com a
apresentação de documentos válidos e de acordo com as exigências do edital.

 

3.9.1. Análise do pregoeiro: Diante do exposto, confrontando as razões de recurso,
contrarrazões e parecer técnico do GAVOP/CBMDF, conclui-se que as alegações da empresa DELTA
não merecem prosperar.

 

3.10. Observação: O Processo nº 00053-00079697/2019-07 atualizado, o Parecer
Técnico nº 18/2019 – CBMDF/GAVOP/1º ESAV e os demais documentos citados neste relatório e no
parecer do técnico que seguem em anexo, bem como, os anexos dos recursos e contrarrazões
estão disponibilizados no sí o do CBMDF (Acessar: www.cbm.df.gov.br – Acesso à Informação –
Licitações e Contratos – Licitações – 2019 – Pregão Eletrônico – PE nº 72-2019 – Aquisição de
capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção Individual – EPI).

 

DA CONCLUSÃO

 

4. Neste diapasão, consubstanciado nas razões de fato e de direito aqui apontadas, com
fulcro no item 9.8 do Edital e art. 11, inc. VII, do Decreto nº 5.450/2005, recebo e conheço os Recursos
das empresas DTE DO BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI, CNPJ nº
32.511.488/0001-08, e DELTA INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº
10.843.754/0001-67 e as Contrarrazões da empresa QUARTZO - ENGENHARIA DE DEFESA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 05.316.271/0001-74; visto serem tempestivos, para no mérito:
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4.1. NEGAR provimento aos recursos das empresas DTE DO BRASIL COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI e DELTA INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA,
no sentido manter as propostas de tais empresas desclassificadas;

 

4.2. DAR PROVIMENTO às contrarrazões da empresa QUARTZO - ENGENHARIA DE
DEFESA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, mantendo-a com vencedora do certame;

 

4.3. Na forma do item 9.8 do edital faço subir os autos ao Diretor de Contratações e
Aquisições do CBMDF para decisão final:

 

9.8. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos
impetrados

contra suas decisões e ao Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF
a decisão final sobre os recursos contra atos do Pregoeiro, nos termos do
art. 8º,

IV c/c art. 11, VII, do Decreto 5.450/05.

 

FRANKNEI DE OLIVEIRA RODRIGUES – Ten.-Cel. RRm/PTTC.

Pregoeiro do Certame

Documento assinado eletronicamente por FRANKNEI DE OLIVEIRA RODRIGUES, Ten-Cel. RRm ,
matr. 1399993, Pregoeiro(a), em 20/12/2019, às 11:44, 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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 33124325 código CRC= 1908E0DA.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SAM Bloco D Módulo E - Pa lácio Imperador Dom Pedro I I  - QCG/CBMDF - CEP 70640-020 - DF

39013481

00053-00079697/2019-07 Doc. SEI/GDF 33124325
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Comissão Permanente de Licitação/Pregoeiros e Equipe de Apoio

 

 

ANÁLISE DA AUTORIDADE SUPERIOR – DECISÃO FINAL

 

PROCESSO SEI GDF Nº: 00053-00079697/2019-07.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2019-CBMDF.

OBJETO: Aquisição de capacetes de voo para uso como Equipamento de Proteção Individual (EPI)
des nado aos pilotos, médicos e enfermeiros do Grupamento de Aviação Operacional do Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo
de Referência constante do Anexo I do Edital.

ASSUNTO: Recursos Administra vos e Contrarrazões apresentados ao Pregão Eletrônico nº 72/2019-
CBMDF.

RECORRENTES: DTE DO BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI, CNPJ nº
32.511.488/0001-08 e DELTA INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº
10.843.754/0001-67.

RECORRIDA: QUARTZO - ENGENHARIA DE DEFESA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº
05.316.271/0001-74.

 

DOS FATOS

 

1.    O pregoeiro do certame em tela faz subir os autos do processo à consideração
deste Diretor em exercício para decisão final, com supedâneo no item 9.8 do edital, em razão de ter
negado provimento aos recursos das empresas DTE DO BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
DEFESA EIRELI e DELTA INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA e ter concedido
provimento às contrarrazões da empresa QUARTZO - ENGENHARIA DE DEFESA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, mantendo-a como vencedora do certame.

 

2. No seu relatório de recurso, o Pregoeiro analisou as razões, contrarrazões e o parecer
técnico do GAVOP, ponto a ponto, consignando o seu posicionamento. Vejamos adiante as
considerações que o caso comporta.

 

DA ANÁLISE

 

3. ANÁLISE DOS QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA DTE DO BRASIL COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI
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3.1. Sobre as alegações da recorrente de que a norma MIL-DTL-87174A é uma norma
para capacetes de uso com aeronaves de asa fixa e não para asas rota vas, e a EN: 966:2012 é uma
norma para uso com parapente ou contra acidentes de baixa velocidade, sendo assim, apresentam
nível baixo de proteção para capacetes a serem usados para asas rota vas e a dúvida suscitada se o
sistema Lightspeed Zulu H-Mod ANR ofertado foi cer ficado para uso no capacete com a
apresentação de algum relatório de teste que o comprove:

 

2.1.3. Análise do pregoeiro: Entendo que os ques onamentos sobre o
nível de proteção das normas solicitadas em edital e sobre o teste do
capacete contra impacto com o sistema de atenuação de ruído deveriam
ser apresentados na fase de pedidos de esclarecimentos ou impugnações,
conforme cita o Setor Técnico, para que fosse solicitada uma possível
alteração no edital. Não há que se questionar tal fato na fase recursal.

2.1.4. Por outro lado, não observo qualquer exigência editalícia que
determine que o teste do capacete fosse realizado com o sistema de
atenuação de ruído instalado. O atendimento ao menos a norma MIL-DTL-
87174A ou EN966:2012 ou às que venham a subs tuí-las ou superiores com
comprovação por apresentação de cer ficados, laudos ou relatórios de
testes se refere ao capacete/casco e não aos sistemas que o
acompanham. Com relação às exigências para o teste do capacete/casco,
consignam os itens 3 e 7 do Termo de Referência:

ITEM 3.1:

3.1. A licitante previamente classificada em primeiro lugar deverá
encaminhar juntamente com sua proposta atualizada, os documentos
técnicos do produto ofertado (cer ficados, laudos ou relatórios de
ensaio) comprovando que o capacete foi testado.

[...]

ITEM 7:

O capacete de voo deverá atender ao menos uma das seguintes
normas: norma MIL-DTL-87174A; norma EN966:2012; ou norma que venha
a atualizar ou substitui-la.

Com a finalidade de aumentar a concorrência, poderá ser aceito pelo
CBMDF, cer ficado ou relatório de testes executados no país de
origem ou  por órgão como o FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION (FAA)
ou EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY (EASA), desde que
acompanhado de tradução juramentada, ou no Brasil pelo Departamento
de Ciência e Tecnologia Aeroespacial - DCTA da Força Aérea
Brasileira/IFI/DCTA, que legisla sobre as exigências de cer ficação e
homologação em território brasileiro, seguido de resultados que
comprovem que atendam ou superem os parâmetros estabelecidos em
pelo menos uma das normas citadas. (GRIFO NOSSO).

2.1.5. Com relação aos demais acessórios, apenas para as viseiras foi
solicitada a apresentação de certificados, laudos ou relatórios de testes de
acordo com as normas MIL-DTL- 43511 D, ou norma venha a atualizá-la
ou subs tui-la ou norma compa vel ou superior, devendo ser fornecido
cer ficado de laboratório confirmando que o desempenho óp co das
viseiras e requisitos de durabilidade e resistência à abrasão estejam de
acordo com as normas solicitadas. Reza o item 7 do Termo de Referência,
com relação às exigências para as viseiras:

[...]

Suas viseiras devem atender a norma MIL-DTL-43511D (com tratamento
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contra arranhões e contra embaçamento), ou norma compa vel ou
superior.

[...]

Ter as viseiras cer ficação de acordo com as normas MIL-DTL- 43511 D, ou
norma venha a atualizá-la ou subs tui-la. Deverá ser fornecido cer ficado
de laboratório confirmando que o desempenho óp co das viseiras e
requisitos de durabilidade e resistência à abrasão estejam de acordo com
as normas solicitadas.

[...] (GRIFO NOSSO).

 

3.1.1. O condutor do certame julgou que não há exigência editalícia que determine que
o teste do capacete fosse realizado com o sistema de atenuação de ruído instalado e que
o atendimento ao menos a norma MIL-DTL-87174A ou EN966:2012 ou às que venham a subs tuí-las
ou superiores com comprovação por apresentação de cer ficados, laudos ou relatórios de testes se
refere ao capacete/casco e não aos sistemas que o acompanham . Exceto com relação as viseiras
que também exige-se a apresentação de cer ficados, laudos ou relatórios de testes para a
comprovação do atendimento da norma solicitada.

 

3.1.2. Não merecem prosperar os ques onamentos, eis que são intempes vos.
Eventuais impugnações ao edital deveriam ter sido formalizadas em até dois dias úteis antes da data
da sessão pública, conforme prescrito no item 9.1 do edital, in verbis:

 

"9.1 Para impugnar o presente Pregão, qualquer licitante poderá fazê-lo
até 2 (dois) dias úteis que anteceder a abertura da sessão pública, de
segunda a sexta no horário de 13h00min às 19h00min, mediante pe ção a
ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico:
impugnacoescbmdf@gmail.com."

 

3.1.3. Assim, não há tempes vidade no ques onamento da empresa DTE DO
BRASIL. Dormien bus non succurrit jus (O Direito não socorre aos que dorme). A tempes vidade é um
dos pressupostos recursais. Assim já se posicionou o STJ:

 

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. LOCALIZAÇÃO DO
RECURSO NA SEÇÃO DE PROTOCOLO NO DIA SEGUINTE PELA MANHÃ, SEM
CHANCELAMENTO, CONTUDO, DE PROTOCOLO. INTEMPESTIVIDADE
DECLARADA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- É intempes vo o recurso
cujo protocolamento tempes vo não foi documentado. A
intempes vidade não se desfaz pelo fato da informação do Serviço de
Protocolo de que o recurso, com sua cópia, foi encontrado na Seção no dia
seguinte ao término do prazo. 2.- Do fato de o recurso haver sido
encontrado no setor de protocolo, não se sabendo como e em que horário
nele ingressou, não se infere a conclusão de tempes vidade, seja porque,
não se sabendo as circunstâncias do ingresso, deve-se presumir o
surgimento a destempo, seja porque quem entrega pe ção em Juízo deve
exigir recibo com dia e hora, para comprovação se necessário. 3.- O
princípio da documentação processual não permite relevar falta de
comprovação em matéria relevante, como dia e hora de ingresso de
pe ção no protocolo judicial. 4.- Recurso Especial improvido. (STJ. REsp
797400/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento:
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01/12/2009, T3 - TERCEIRA TURMA)"

 

3.2. Sobre as alegações da recorrente de que o laudo apresentado pela Recorrida não
traz em seu bojo que o mesmo foi elaborado para o modelo ASPIDA CARBON RWH ofertado e que o
laudo foi elaborado com base na Norma ANSI Z90. 1b 1979:

 

"2.2.4. Análise do pregoeiro: Diante das diligências realizadas pelo setor
técnico verifica-se que o capacete/casco testado é usado para os modelos
Paracletes. Conforme já citado neste relatório o atendimento ao menos a
norma MIL-DTL-87174A ou EN966:2012 ou às que venha a subs tuí-las ou
superior ou a faculdade de apresentação de cer ficados, laudos ou
relatórios de testes se refere ao capacete/casco e não aos demais
componentes que formam os modelos, entende-se assim que o
casco/capacete testado é o mesmo constante da proposta da Recorrida.
Quanto ao ques onamento da Norma ANSI Z90 o Setor Técnico conclui
que a Norma MIL DTL 87174 u liza o padrão de testes da ANSI Z90 como
referência."

 

3.2.1. Conforme explanado pelo Pregoeiro em seu relatório, foi comprovado, por meio
de diligência do setor técnico, que o laudo apresentado pela recorrida se refere ao
casco/capacete ofertado, não havendo o que ser ques onado. A realização de diligência des na-se a
evitar desclassificações ou inabilitações temerárias, que frustrem o caráter competitivo do feito.

 

3.2.2. Nessa seara, o Poder Judiciário se posiciona no sen do de que o dever de
diligência não tem o condão de corrigir toda e qualquer falha. O Tribunal Regional Federal da 2ª
Região (TRF/2), por meio do r. Acórdão AC 0005682-73.2014.4.02.5101 RJ (TRF-2), ensina que as
diligências devem ser realizadas para correção ou esclarecimentos de falhas de caráter formal. Cita o
TRF/2, no citado julgado, em termos:

 

"Ementa: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES. ART. 43§ 3º, DA LEI Nº 8.666/93.
APLICAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DEPROVIDO. 1. O art. 43, § 3º da Lei nº
8.666/93 possibilita à comissão de licitação, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência des nada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo licitatório, o que, no caso, foi realizado. 2. O
Tribunal de Contas da União reconhece que cabe à comissão de licitação
promover as diligências necessárias para esclarecer dúvidas ou
complementar o processamento do certame, evitando a inabilitação de
licitantes por falhas formais sanáveis iden ficadas na documentação
apresentada. (Enunciado – Acórdão 3340/2015 – Plenário – Data da sessão:
09/12/2015). 3. Recurso de apelação desprovido." (grifei)

 

3.2.3. Esclarecedor o ensinamento insertado no r. Acórdão nº 1.385/2016 - TCU -
Plenário. Segundo o TCU, devem ser realizadas diligências para afastar dúvidas em relação aos
documentos ou informações apresentadas pelos licitantes. Cita o julgado, "in verbis":

 

Acórdão nº 1.385/2016 – TCU – Plenário

[...], diante de dúvidas em relação aos documentos apresentados pelo
licitante, faculta-se à comissão de licitação ou ao pregoeiro a realização de
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diligências para a verificação da fidedignidade de seu conteúdo . [...].
(grifei)

 

3.2.4. Corroborando o Julgado, o r. Acórdão nº 1.795/2015 - TCU - Plenário.
No decisum o TCU orienta que a diligência deve ser realizada quando a informação ausente es ver
contida de maneira implícita na documentação entregue nos invólucros. Cita o r. Acórdão, "in verbis":

 

Acórdão nº 1.795/2015 - TCU - Plenário

É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação
exigida pelo edital, quando a documentação entregue con ver de
maneira implícita o elemento supostamente faltante e a Administração
não realizar a diligência prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, por
representar formalismo exagerado, com prejuízo à compe vidade do
certame. (grifei)

 

3.2.5. Assim, as diligências foram promovidas, confirmando que os laudos apresentados
pela empresa QUARTZO - ENGENHARIA DE DEFESA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA se referem, de
fato, ao capacete/casco ofertado no certame.

 

3.2.6. Para o ques onamento da Norma ANSI Z90. 1b 1979 vale destacar a afirmação do
Setor Técnico que conclui que a ANSI é uma organização norte-americana sem fins lucra vos que tem
por obje vo facilitar a padronização dos trabalhos de seus membros que possui inúmeros padrões de
testes u lizados por outras en dades, de forma que a Norma MIL DTL 87174 u liza o padrão de testes
da ANSI Z90 como referência, devidamente comprovado na documentação apresentada pela Recorrida.
Atendendo assim, ao edital na comprovação de que o capacete/casco foi testado, na forma do item
3.1 do Termo de Referência, que assim reza:

 

3.1. A licitante previamente classificada em primeiro lugar deverá
encaminhar juntamente com sua proposta atualizada, os documentos
técnicos do produto ofertado (certificados, laudos ou relatórios de ensaio)
comprovando que o capacete foi testado.

 

3.3. Sobre a alegação da recorrente de que encontrou nos documentos enviados pela
Recorrida apenas cópias da TSO-C58a e TSO C-139a, uma foto de microfone onde aparece a inscrição
TSO C-139 (sem a letra a) e nada mais, nenhum cer ficado, laudo ou relatório de ensaio, que
comprove que o sistema de comunicação do capacete ofertado apresente desempenho mínimo de
inteligibilidade conforme solicitado no Edital:

 

"2.3.3. Análise do pregoeiro: Conforme já disposto neste Relatório, o
atendimento a uma das normas exigidas ou às que venha a substituí-las ou
a faculdade de apresentação de cer ficados, laudos ou relatórios de
testes se refere ao capacete/casco e às viseiras, não sendo exigido para os
demais sistemas que acompanham o capacete. Segundo a conclusão do
Setor Técnico o item ofertado cumpre as exigências editalícias, conforme
certificação FAA."
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3.3.1. Sobre as alegações da empresa DTE DO BRASIL e DELTA de que o produto
da recorrida não atende às normas de sistema de comunicação, não há embasamento algum. As
recorrentes se esquecem do princípio da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento
obje vo. Sobre o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, cita o festejado doutrinador
Lucas Rocha Furtado (Curso de Direito Administrativo, 2007, p.416), "in verbis":

 

"[...] é a lei do caso, aquela que irá regular a atuação tanto da
administração pública quanto dos licitantes. Esse princípio é mencionado
no art. 3º da Lei de Licitações, e enfa zado pelo art. 41 da mesma lei que
dispõe que a Administração não pode descumprir as normas e condições
do edital, ao qual se acha estritamente vinculada." (grifo meu)

 

3.3.2. Assim, não há exigência das normas pleiteadas pela recorrente. Exigi-las seria
inconcebível descumprimento das regras do edital. Além disso, o setor técnico foi peremptório no
sen do de que o referido sistema é homologado pela  FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION (FAA),
que traz a aplicabilidade e todos os requisitos de desempenho do equipamento, além de atender
plenamente às exigências do edital.

 

3.4. Sobre a alegação da recorrente de que o edital exige comprovação documental de
u lização do capacete com OVN, não sendo encontrada na documentação enviada nenhuma
comprovação, apenas o parecer do setor técnico que analisou a aceitabilidade do capacete ofertado
cita que o capacete é compa vel com OVN, conforme consta no Atestado de Capacidade Técnica
emi do pela PMMG, entretanto, observou em diligência ao portal de compras do Estado de Minas
Gerais que o capacete que deu origem ao Atestado foi o Gentex modelo HGU-56/P, diferente do
modelo ofertado no certame.

 

"2.4.3. Análise do pregoeiro: Verifica-se que o capacete já foi fornecido a
outros órgãos e na proposta da empresa o produto está sendo ofertado de
forma a ser compatível com o uso de óculo de visão noturna, não existindo
a forma de comprovação deste quesito."

[...]

 

3.4.1. Neste sen do, entende-se que a comprovação ques onada foi alcançada, uma
vez que os capacetes ofertados já foram fornecidos a outros órgãos com a possibilidade de u lização
de OVN, o que é confirmado com a proposta da Recorrida. Assim vejamos:

 

3.4 – O capacete oferecido é compa vel com operação com a tripulação
equipada com óculos de visão noturna, com base de montagem po “VAS
SHROUD”, possibilitando a fixação dos óculos na parte frontal e a caixa de
alimentação na parte posterior do capacete. O Sistema u lizado
possibilita rápida instalação ou remoção dos Óculos de Visão Noturna -
OVN. O disposi vo de fixação do capacete “KAYRUS” ajusta o capacete de
forma compacta à nuca, impedindo sua oscilação em função do uso do
capacete com o OVN, transformando o voo equipado com OVN menos
exaustivo.

 

3.4.2. Quanto ao Atestado de Capacidade Técnica fornecido pela PMMG, é certo afirmar
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que foi apresentado em atendimento aos itens 7.2.1, inc. III e 7.2.2, inc. IX do edital,  de forma a
comprovar o fornecimento anterior de EPI pela Recorrida, não havendo nada a ser ques onado quanto
a isto.

 

3.5. Sobre a alegação da recorrente de que o edital exige que o capacete deva contar
com espaçadores para os ajustes de cabeça revestidos em tecido não alérgico e de material resistente
à chama, sendo fixados na parte interna do capacete, possibilitando assim o ajuste personalizado a
cabeças entre 52 e 63 cen metros, mas a proposta da Recorrida apenas cita que os capacetes
possuem ajuste individual do diâmetro de fixação à nuca por meio de um sistema chamado “KAYRUS”
e que o capacete ofertado com regulagem individual na nuca irá prover limitado ajuste à cabeça do
usuário, comprometendo a segurança e integridade do usuário:

 

"2.5.3. Análise do pregoeiro: Entendo que ficou demonstrado que os
capacetes serão entregues em tamanhos adequados para cada operador e
ainda possuirão o acessório de ajuste, melhorando a qualidade do
produto quanto ao ajuste do capacete na cabeça dos usuários, visto os
tamanhos e o acessório de ajuste constarem na proposta da Recorrida."

 

3.5.1. Mais uma vez, por meio do princípio da vinculação ao instrumento convocatório e
do uso de diligências, cai por terra a acusação da DTE sobre eventual descumprimento das exigências
do edital por parte da QUARTZO. Dessa vez, o ques onamento sobre os espaçadores para os ajustes
de cabeça reves dos em tecido não alérgico e de material resistente à chama, sendo fixados na parte
interna do capacete foi refutado por consulta à proposta da empresa e na rede mundial de
computadores. A conclusão do pregoeiro é certa com relação a ter ficado demonstrado que os
capacetes serão entregues em tamanhos adequados para cada operador, com o acessório de ajuste
que melhorará a qualidade do produto quanto ao ajuste do capacete na cabeça dos usuários, pois
assim determina a proposta da Recorrida.

 

3.6. Sobre a solicitação ao Pregoeiro e ao Diretor de Contratações e Aquisições para
reconsiderarem a desclassificação de sua proposta, tendo em vista que, em seu entendimento, o
capacete Gentex HGU-56/P por ela ofertado cumpre os requisitos técnicos para viseiras, previstos no
Termo de Referência e que a mesma cumpriu os requisitos previstos no edital:

 

2.6.2. Análise do pregoeiro: No entendimento deste pregoeiro a empresa
Recorrente deve permanecer com sua proposta desclassificada, com as
mesmas razões de fato e de direito apontadas nos itens 4.14, 4.18 e 5.2 do
1º Relatório de Recurso, em razão de a DTE não ter cumprido a exigência
do item 7 do Termo de Referência, que exigiu que fossem apresentado
laudo comprovando o atendimento das viseiras à Norma MIL-DTL- 43511 D.

 

3.6.1. O item 7 do Termo de Referência é incisivo com relação a necessidade de
apresentação de certificados, laudos ou relatórios de testes para o capacete/casco e para as viseiras.
Portanto, correta a refutação de tais argumentos.

 

3.6.2. Assim, deve permanecer a decisão do Pregoeiro. Está claro que o mo vo da
desclassificação foi pautado na vinculação ao instrumento convocatório e no julgamento obje vo. A
empresa DTE descumpriu o item 7 do Termo de Referência (Anexo I ao edital). Sobre a
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desclassificação de propostas que não atendam a especificação, ensina a Corte Federal de Contas
(TCU), "in verbis":

 

"ACÓRDÃO Nº 932/2008 – TCU – PLENÁRIO
Abstenha-se de aceitar propostas de bens com caracterís cas diferentes
das especificadas em edital, em respeito ao princípio de vinculação ao
instrumento convocatório, consoante o art. 3º da Lei nº 8.666/1993.

 

ACÓRDÃO Nº 2479/2009 – TCU – PLENÁRIO
Deixe de aceitar propostas em desacordo com as especificações técnicas,
em obediência ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório
previsto no art. 3º da Lei no 8.666/1993.
Faca constar do instrumento convocatório os critérios de aceitabilidade de
preços unitários. Não realize o julgamento das propostas e a adjudicação
de itens em desacordo com as regras previstas no edital, em obediência
ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório previsto no art. 3º
da Lei nº 8.666/1993."

 

3.6.3. O pregoeiro destaca que a recorrente traz em anexo ao recurso documentos
técnicos que já deveriam constar inicialmente em sua proposta ou documentação de habilitação.
Entretanto, tais documentos acostados na fase recursal são totalmente intempes vos, afrontado as
condições legais para as diligências (§3º, Art. 43, Lei 8.666/93), uma vez que deveriam ter sido
apresentados juntamente à proposta. Novamente, Dormientibus non succurrit jus. 

 

3.6.4. Neste sen do, nenhuma argumentação da empresa DTE merece, portanto, ser
acolhida.

 

4. ANÁLISE DOS QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA DELTA INDÚSTRIA COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA:

 

4.1. Sobre a argumentação da recorrente de que um documento estrangeiro para
produzir efeitos no Brasil, contra terceiros e em repar ções da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Territórios e dos Municípios, deve ser consularizado ou apos lado, traduzido por tradutor
juramentado (exceto no caso de Português do Brasil) e devidamente registrado em Cartório de Títulos
e Documentos:

 

“3.1.2. Análise do pregoeiro: ANÁLISE DOS ANÁLISE DOS Para este assunto,
não há que se falar em irregularidade pela inexistência de registro dos
documentos estrangeiros no cartório de tulos e documentos, por não
estar previsto no edital."

 

4.1.1. O Pregoeiro entendeu que o laudo das viseiras apresentado pela empresa
QUARTZO - ENGENHARIA DE DEFESA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA atendeu plenamente ao prescrito
no item 3.3 do edital, defendendo o princípio da especialidade para demonstrar que os documentos de
origem estrangeira prescindem que registro em cartório e apresenta jurisprudência do TCU que
entende que a Lei 8.666/93 prevê apenas a auten cação em consulado e a tradução por tradutor
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juramentado. Cita que o edital estabeleceu apenas o apos lamento ou a consularização, conforme o
caso, seguida de tradução por tradutor juramentado, em razão de matéria ques onada já estar
pacificada junto ao TCU.

 

4.2. Sobre a alegação de suposto atentado aos princípios cons tucionais que impõe a
anulação do feito, supondo possível tratamento desigual para as licitantes referente às trata vas
per nentes aos documentos redigidos em língua estrangeira ou emi dos em outro país e a
aceitabilidade de documentos e laudos a serem apresentados pelos licitantes.

 

"3.2.1. Análise do pregoeiro: A Recorrente retorna com assuntos já
tratados no recurso anterior, sendo assim, estabelecem-se agora, para
parte dos ques onamentos, as mesmas repostas já apresentadas para tais
argumentos. "

 

4.2.1. Demonstrando que o assunto foi tratado na fase recursal anterior do mesmo
certame o Pregoeiro informa que é certo afirmar que as alterações foram promovidas no novo certame
(Pregão Eletrônico nº 72/2019) e esta Administração, ao contrário do que afirma a Recorrente, agiu de
forma isonômica e estritamente vinculada ao instrumento convocatório com relação à desclassificação
das propostas. Uma vez que os mo vos das desclassificações da empresa DELTA e OTIMIZA se deu
por não comprovarem, por meio de cer ficados, laudos ou relatórios de testes para o capacete/casco.
Já a desclassificação da empresa DTE se deu por não comprovarem, por meio de cer ficados, laudos
ou relatórios de testes para as viseiras, confrontando diretamente os mandamentos editalícios
esculpidos no item 7 do Termo de Referência. Logo, não há o que se ques onar sobre o pleno
atendimento ao princípio da isonomia, pois tal comprovação não exigidas para os demais acessórios
que acompanham o capacete.

 

4.3. Sobre a afirmação da recorrente que a recorrida não apresentou qualquer
documento, laudo ou semelhante, válido, que comprove o atendimento das normas exigidas e também
não apresentou nenhum documento emi do pela FAA, já que o produto é fabricado nos EUA, que
comprove que o produto atende ou supere o exigido nas normas:

 

4.3.1. Análise do pregoeiro: O mesmo assunto já foi tratado na análise do
recurso da empresa DTE, sendo concluído o seguinte: “Diante das
diligências realizadas pelo setor técnico verifica-se que o capacete/casco
testado é usado para os modelos Paracletes. Conforme já citado neste
relatório o atendimento ao menos a norma MIL-DTL-87174A
ou EN966:2012 ou às que venha a subs tuí-las ou a faculdade de
apresentação de cer ficados, laudos ou relatórios de testes se refere ao
capacete/casco e não aos demais componentes que formam os modelos,
entende-se assim que o casco/capacete testado é o mesmo constante da
proposta da Recorrida. Quanto ao ques onamento da Norma ANSI Z90 o
Setor Técnico conclui que a Norma MIL DTL 87174 u liza o padrão de testes
da ANSI Z90 como referência.”

 

4.3.1. Neste sen do, não procedem os argumentos da recorrente, o Setor Técnico é
enfá co no sen do de refutar as alegações com a elaboração de tabela compara va dos testes
realizados de acordo com as normas sugeridas.
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4.4. Sobre a acusação de suposta manipulação de documento ao informar que no
documento IMPACT TESTS APPARATUS, página 851, item Accelerometer, é citado que a úl ma data de
calibração foi realizada no dia 15/02/2017, com validade de 01 ano, entretanto, na página 852 é
informado que a data de realização do ensaio foi em 10/01/2017, antes da calibração do
acelerômetro:

 

"3.4.3. Análise do pregoeiro: A diligência do setor Técnico verificou que
houve erro material na transcrição das datas da calibração do
equipamento, sendo enviados a esta Administração os documentos que
esclarecem o fato."

 

4.4.1. Neste ponto, o Pregoeiro destaca que o setor técnico promoveu diligências, a fim
de verificar a validade da calibração do acelerômetro do laboratório onde foram realizados os testes
do capacete ofertado pela recorrida. Assim, foi esclarecido que houve apenas um erro material,
saneado com a diligência.

 

4.4.2. De acordo com o Relatório Técnico da SECEX do TCE/MT (processo 18742-
9/2012), os erros nos processos licitatórios são 3: erro formal; erro material; e erro substancial. O erro
formal é caracterizado quando a informação é produzida de forma diferente da exigida, mas atende a
finalidade essencial (um exemplo de erro formal é a ausência de um documento cujas informações já
foram supridas por outro documento que já consta do envelope). O erro material é aquele de fácil
percepção, também chamado de erro de fácil constatação; é o erro grosseiro, percebido por qualquer
pessoa, visto que retrata a inexa dão material (como exemplo, pode ser citado o erro de soma na
planilha de custos). Já o erro substancial é aquele que torna incompleto o conteúdo do documento ou
mesmo a proposta de preços e impede que a Administração conclua pela suficiência dos elementos
exigidos no Edital, acarretando na desclassificação ou inabilitação (a tulo de exemplo, configura erro
substancial a oferta de produto que não atende a especificação prevista no Edital). Evidencia-se,
portanto, que inexistiu qualquer irregularidade.

 

4.5. Sobre a alegação da recorrente de que o setor técnico aponta equivocadamente que
o possível atendimento da fita da queixeira à norma EN966 faz com que todo o capacete atenda tal
norma:

 

"3.5.3. Análise do pregoeiro: Segundo a análise do Setor Técnico no teste
realizado no capacete pelo laboratório DYANAMIC RESEARCH, comprova a
eficiência do sistema, sendo que o sistema de retenção suportou 440lb
que corresponde a 199,581 kg  superando a norma EN 966 e o exigido no
edital que é de 170kg."

 

4.5.1. Desta maneira, destaca-se a afirmação do Setor Técnico que no teste realizado
no capacete pelo laboratório DYANAMIC RESEARCH, comprova a eficiência do sistema, sendo que
o sistema de retenção suportou 440lb que corresponde a 199,581 kg, superando a norma EN 966,
ressaltando que o exigido no edital é de 170kg.

 

4.6. Sobre a alegação de que o relatório da empresa BRM – BALLY RIBBON MILLS (SEI
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00053-00079697/2019-07 / pg. 942), da venda de fitas tubulares em nylon para a empresa paraclete
não possui certificado de acreditação da empresa, nem escopo de acreditação:

 

“3.6.3. Análise do pregoeiro: Segundo a análise do Setor Técnico a fita em
questão é fabricada de acordo com norma MIL-W- 5625K.”

 

4.6.1. O ques onamento é devidamente refutado pelo Setor Técnico, que assevera o
seguinte:

 

Equivoca-se a reclamante em seu ques onamento, a fita em questão é
fabricada de acordo com norma MIL-W- 5625K sendo u lizada na
fabricação de vários equipamentos que exigem segurança para a vidades
aérea,  a referida fita é u lizada na construção do sistema de retenção do
capacete, conforme consta na proposta pág. 4 protocolo SEI-GDF
(32057712) com seus respec vos testes de resistência a chama conforme
exigido no edital.

Consta ainda na pág. 18   a norma MIL-W-4088K especificação MILITAR
para têx l, nylon tecido; MIL T 87130  esta especificação abrange onze

pos de fitas e correias feitas de para-aramida, fio de módulo
intermediário que fazem parte do tecido u lizado, com os referidos
testes de resistência a chama conforme exige o Edital.

Consta cer ficação da empresa que realiza os testes de flamabilidade
protocolo SEI-GDF (32864975)

 

4.6.2. Portanto, descabida a afirmação da Recorrente.

 

4.7. Sobre a acusação da recorrente de que a empresa QUARTZO novamente apresenta
laudo de fabricante, sem comprovação de que o laboratório seja Credenciado ou Acreditado naquela
norma e que o documento não possui registro no RTD (Registro de Títulos e Documentos):

 

"3.7.3. Análise do pregoeiro: O setor Técnico conclui que as viseiras
atendem a norma exigida e aponta onde se encontram os testes. Com
relação ao documento não possuir registro no RTD, repisa-se que o
assunto já foi tratado neste relatório, onde se verificou que a empresa
Recorrida apresentou seus documentos apos lados e traduzidos por
tradutor juramentado, sendo descartado o registro em cartório, conforme
analisado nos itens 3.1.2 e 3.1.3 deste relatório."

 

4.7.1. Trata-se de alegações já refutadas, conforme cita a conclusão do pregoeiro é já
analisada no item 4.1 desta Decisão.

 

4.8. Sobre a alegação da recorrente de que não foi apresentada nenhuma comprovação,
laudo ou informação fidedigna de que o sistema de comunicação do capacete atenda as exigências do
edital:

 

“3.8.3. Análise do pregoeiro: Estas indagações já foram analisadas no
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recurso da empresa DTE, concluindo as contrarrazões, setor técnico e
pregoeiro o seguinte:

[...]

2.3.3. Análise do pregoeiro: Conforme já disposto neste Relatório, o
atendimento a uma das normas exigidas ou às que venha a substituí-las ou
a faculdade de apresentação de cer ficados, laudos ou relatórios de
testes se refere ao capacete/casco e às viseiras, não sendo exigido para os
demais sistemas que acompanham o capacete. Segundo a conclusão do
Setor Técnico o item ofertado cumpre as exigências editalícias, conforme
certificação FAA.”

 

4.8.1. Desta forma, resta demostrado que não era exigida a comprovação questionada.

 

4.9. Sobre a solicitação da Recorrente para que a proposta da empresa QUARTZO seja
desclassificada, alegando que a Recorrida não cumpriu as exigências do Termo de Referência com a
apresentação de documentos válidos e de acordo com as exigências do edital:

 

“3.9.1. Análise do pregoeiro: Diante do exposto, confrontando as razões
de recurso, contrarrazões e parecer técnico do GAVOP/CBMDF, conclui-se
que as alegações da empresa DELTA não merecem prosperar.”

 

4.9.1. Após de da análise dos autos do processo observo que o pregão eletrônico teve
seu regular desenvolvimento. Não vislumbro qualquer irregularidade ou agravo aos princípios
constitucionais da Administração Pública ou aos princípios informadores da licitação.

 

4.9.2. Os pronunciamentos acostados demonstram que o Edital é verdadeira lei entre as
partes. Quando a licitante entrega sua proposta, aperfeiçoa-se a relação jurídica de direito público
entre o proponente e a Administração, de que, principalmente, ambos atuarão em estrito respeito ao
instrumento convocatório - verdadeira personificação, com a influência de princípios de direito
público, do princípio civilista do pacta sunt servanda.

 

4.9.3. Essa vinculação veda que a Administração descumpra o Edital e classifique o
licitante que entregou sua proposta em desconformidade substancial com o exigido.

 

4.9.4. Finalizo a presente instrução consignando que não se vislumbra qualquer vício
sobre o processo licitatório em questão. Todos os atos processuais foram pra cados de forma correta,
evidenciando de forma inequívoca o regular desenvolvimento do processo.

 

4.9.5. O Relatório de Recurso é enfá co no sen do de que os pedidos apresentados nos
recursos não prosperam. Portanto, a perfeita atuação da Administração implica no necessário
mantenimento da decisão anteriormente proferida ex auctoritate legis, isto é, consilium non est digna
sunt reformentur.

 

DA CONCLUSÃO
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5. Neste diapasão, consubstanciado nas razões de fato e de direito aqui apontadas no
relatório do pregoeiro, recursos, contrarrazões e análise do setor técnico, DECIDO:

 

RECEBER as razões de recurso das empresas  DTE DO BRASIL COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS DE DEFESA EIRELI, CNPJ nº 32.511.488/0001-08 e DELTA INDÚSTRIA COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 10.843.754/0001-67, por serem tempes vas para, no
mérito, julgar improcedente os pedidos;

 

MANTER a decisão do Pregoeiro que declarou a empresa QUARTZO - ENGENHARIA DE
DEFESA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 05.316.271/0001-74, como  vencedora do certame;

 

ADJUDICAR o objeto da licitação à empresa QUARTZO - ENGENHARIA DE DEFESA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA;

 

DETERMINAR a comunicação desta decisão às empresas interessadas, via portal
comprasnet;

 

DETERMINAR à SSAPL/SELIC a adoção dos procedimentos necessários para a
finalização da licitação;

 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

 

Hélio Pereira Lima – Ten Cel. QOBM/Comb.

Diretor de Contratações e Aquisições em exercício

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por HELIO PEREIRA LIMA, Ten-Cel. QOBM/Comb, matr.
1400023, Diretor(a) de Contratações e Aquisições do CBMDF-Substituto(a), em 20/12/2019, às
11:47, 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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
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http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 33156471 código CRC= 45FE7D4C.
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