
CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com>

Pedido de Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2018- DICOA/DEALF/CBMDF - Capacetes Aeronáuticos  
5 mensagens

Rodrigo Gomes <rodrigo.gomes@rwk.com.br> 4 de janeiro de 2019 13:17
Para: impugnacoescbmdf@gmail.com
Cc: camilla.bacellar@rwk.com.br, kahl@rwk.com.br

Prezados, bom dia.

 

Trabalho para a RWK. Somos o representante no Brasil da fabricante de capacetes aeronáuticos italiana Northwall.

 

Pretendemos participar do pregão e gostaríamos de alguns esclarecimentos.

 

Sobre o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2018- DICOA/DEALF/CBMDF gostaríamos de verificar os seguintes pontos:

 

1 – 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.

a) as empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de abertura,

devidamente autenticado pela Junta Comercial;

 

PERGUNTA: Como o Ano fechou agora, não há tempo hábil para registro do balanço patrimonial e do DRE. Qual outro documento poderá ser utilizado?

 

2 - 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: capacetes aeronáuticos;

 

PERGUNTA: A RWK ou a representada deve emitir (Northwall) ? Deverá ser por tradução juramentada para o português?

 

PERGUNTA: Quais documentos podem ser utilizados para esse atestado técnico ?

 

3 - Declaração de ciência e termo de responsabilidade

 

PERGUNTA: Deverá ser entregue também, mesmo sendo cadastrado no SICAF?

 

4 – QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

 

PERGUNTA: O uso simultâneo dos óculos requisitado é para a viseira externa, viseira interna ou para as duas viseiras?

 

PERGUNTA: A regulagem de volume de áudio pode ser feita em botão no casco e também por um adaptador de ajuste de volume?

 

 

Desde já agradeço.

 

Cordialmente,

 

Rodrigo Gomes

Gerente de Vendas  - Sales Manager

RWK LTDA

rodrigo.gomes@rwk.com.br

Mobile: +55 21 99986-6043

 

mailto:rodrigo.gomes@rwk.com.br


CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com> 4 de janeiro de 2019 14:58
Para: Rodrigo Gomes <rodrigo.gomes@rwk.com.br>
Cc: camilla.bacellar@rwk.com.br, kahl@rwk.com.br

Sr, Rodrigo, 
Boa tarde!
Sou o Tenente Coronel Arthur, Assessor e Pregoeiro do CBMDF.
Seu pedido de esclarecimento foi recebido e será analisado pelo Pregoeiro do certame e pelo setor técnico. Assim que a resposta for produzida inegralmente, o Sr. será
cientificado do teor.
Att.
Ten Cel Arthur
Assessor da DICOA/CBMDF
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Rodrigo Gomes <rodrigo.gomes@rwk.com.br> 7 de janeiro de 2019 08:49
Para: CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com>
Cc: camilla.bacellar@rwk.com.br, kahl@rwk.com.br

Prezado Ten.Cel.Arthur, bom dia.

 

Obrigado pelo retorno.

 

Gostaríamos de verificar se vocês possuem  alguma atualização quanto ao pedido de esclarecimentos.

 

Desde já agradecemos.

 

Cordialmente,

 

Rodrigo Gomes

Gerente de Vendas  - Sales Manager

RWK LTDA

rodrigo.gomes@rwk.com.br

Mobile: +55 21 99986-6043

 

 

De: CBMDF IMPUGNACOES [mailto:impugnacoescbmdf@gmail.com]  
Enviada em: sexta-feira, 4 de janeiro de 2019 14:59 
Para: Rodrigo Gomes 
Cc: camilla.bacellar@rwk.com.br; kahl@rwk.com.br 
Assunto: Re: Pedido de Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2018- DICOA/DEALF/CBMDF - Capacetes Aeronáuticos

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com> 7 de janeiro de 2019 13:27
Para: Rodrigo Gomes <rodrigo.gomes@rwk.com.br>

Boa tarde, Rodrigo!
As respostas quanto aos questionamentos referentes à área de lciitação já estão prontas. Estamos aguardando o pronunciamento do setor técnico quanto aos
questionamentos sobre a especificação do objeto. Espero enviar a resposta ainda hoje.
Att.
Ten Cel Arthur
Asessor da DICOA
[Texto das mensagens anteriores oculto]

CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com> 7 de janeiro de 2019 13:57
Para: gavop.cmt@gmail.com

Menegassi, boa tarde!
Segue o Pedido de Esclarecimento recebido na COPLI/PREAP.
Precisamos responder o quanto antes. O GAVOP só deve se pronunciar quanto ao item 4.
Att.
Ten Cel Arthur
Assessor da DICOA
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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