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CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE Nº 56 

Dorgival Vieira <dorgival@dfequip.com.br> 30 de maio de 2017 19:06
Para: impugnacoescbmdf@gmail.com
Cc: Jailson DF Equipamentos <jailson@dfequip.com.br>, Jasson Firmino <joyce@dfequip.com.br>

Ao

CORPO  DE  BOMBEIROS  MILITAR  DO  DISTRITO  FEDERAL  DEPARTAMENTO  DE
ADMINISTRAÇÃO  LOGÍSTICA  E  FINANCEIRA  DIRETORIA  DE  CONTRATAÇÕES  E
AQUISIÇÕES

 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO POR
MEIO DA INTERNET Nº 56/2016

TIPO: Menor Preço

PROCESSO Nº: SEI053052237/2016

INTERESSADO: DIMAT/CBMDF

 

OBJETO:  Registro  de  preços  para  eventual  aquisição  de  Máscaras  Contra  Gases  
Respiradores e Filtros CBMDF, conforme especificações e condições estabelecidas no termo
de referência constante do Anexo I do Edital.

 

 

A/C: Sr. Pregoeiro

Assunto: Pedido de Esclarecimento

 

A empresa DF EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL EIRELIEPP.,                CNPJ
06.145.2017/000130,  na  condição  de  interessada  em  participar  do    processo  acima  citado,
GRUPO  02,    vem  pela  presente  solicitar  ESCLARECIMENTO,  de  forma  tempestiva,  acerca
das especificações exigidas para os Itens do edital em questão abaixo:

           

 

4  ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS:

 

2. Respirador purificador de ar reutilizável, peça facial  inteira, com vedação e copa nasal em
silicone, lente de policarbonato, para ser usado com dois cartuchos Classe 1, possuir 5 pontos
de  ajuste  e  sustentação  independentes  da  área  de  vedação,  oferece  uma  vedação  perfeita
para  diferentes  tipos  de  rostos. Conectores  tipo  rosca Deve  ser  usado  com  filtros  químicos,
mecânicos ou combinados classe 1. Disponível nos tamanhos: P, M e G. Selagem em silicone;
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Válvula  de  exalação  CoolFlow  abre  com  facilidade  diminuindo  sensivelmente  o  calor  e  a
umidade  da  parte  interna  do  respirador.  Normas  a  serem  observadas  na  aquisição  do
respirador  peça  faciai  inteira:  ABNT NBR  13696:2005;  ABNT NBR  13695:1996;  ABNT NBR
13697:1996.

 

Questionamos:  Visando  à  ampliação  da  disputa  entre  os  interessados  em  caráter  de
igualdade, e ainda, a  fim de se aumentar a competitividade, pressuposto da  licitação, de se
atingir o melhor benefício possível, para a Administração e para os participantes do processo
licitatório,  questionamos  sobre  a  possibilidade  de  alteração  dos  termos:    “Disponível  nos
tamanhos: P, M e G”;  "com vedação e  copa nasal  em  silicone",  e,  " Selagem em silicone", 
para  Disponível nos tamanhos: P, M e G ou de tamanho universal;  com vedação e copa
nasal em silicone, borracha  ou outro elastômero, e, Selagem em silicone, borracha ou
outro elastômero, tendo em vista que, outros Respiradores purificadores de ar, peças faciais
inteira,  são  de  tamanhos  universais,  acomodando  todos  os  tipos  de  rostos  oferecendo  aos
usuários, uma vedação segura para os mais variados perfis faciais por suas características de
dupla  vedação  facial  com  tripla  ação  de  selagem,  oferecem  proteção  segura,  confiáveis  e
isentas de vazamentos,  independente do perfil  facial; utilizam normalmente compostos como
borracha  de  etilopropilenodieno  (EPDM)  macio,  atóxico  e  flexível,  silicone,  borracha
termoplástica (TPE), entre outros elastômetros.

 

Sr. Pregoeiro, esse pedido se faz necessário visto que a Empresa Drager maior
fabricante de equipamentos de proteção respiratória do mundo, com qualidade reconhecida no
mercado,  fornecem  equipamentos  de  alta  tecnologia,  que  por  sua  vez,  exige  todo  um
procedimento necessário para Certificação EN, NFPA e Aprovação no Ministério do Trabalho,
 não  participaremos com a referida Marca do objeto ora licitado, caso nosso pedido não seja
aceito. 

Contudo, peçolhes consideração quanto as possíveis alterações, para que haja
uma maior concorrência igualitária entre os participantes que disputarem o referido pregão.

 

                        No aguardo do retorno para viabilidade de nossa participação, antecipadamente
agradecemos à consideração de V. Sa.

 

Participolhes que estamos á disposição.

 

 

Atenciosamente,

,

 

 

Dorgival Vieira

DF EQUIPAMENTOS  Asa Norte, Brasília  DF.

(61) 33270853
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2 anexos

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 56.pdf 
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CATÁLOGO DE MÁSCARAS DRAGER XPLORE 5500.pdf 
369K
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Ao  

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DEPARTAMENTO 

DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E FINANCEIRA DIRETORIA DE 

CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES 

 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO 

POR MEIO DA INTERNET Nº 56/2016 

TIPO: Menor Preço 

PROCESSO Nº: SEI-053-052237/2016 

INTERESSADO: DIMAT/CBMDF 

 

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de Máscaras Contra Gases - 

Respiradores e Filtros CBMDF, conforme especificações e condições estabelecidas no termo 

de referência constante do Anexo I do Edital. 

 

 

A/C: Sr. Pregoeiro 

Assunto: Pedido de Esclarecimento 

  

A empresa DF EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL EIRELI-EPP.,                

CNPJ 06.145.2017/0001-30, na condição de interessada em participar do  processo acima 

citado, GRUPO 02,  vem pela presente solicitar ESCLARECIMENTO, de forma tempestiva, 

acerca das especificações exigidas para os Itens do edital em questão abaixo: 

  

 

4 - ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS: 

 

2. Respirador purificador de ar reutilizável, peça facial inteira, com vedação e copa nasal em 

silicone, lente de policarbonato, para ser usado com dois cartuchos Classe 1, possuir 5 

pontos de ajuste e sustentação independentes da área de vedação, oferece uma vedação 

perfeita para diferentes tipos de rostos. Conectores tipo rosca Deve ser usado com filtros 

químicos, mecânicos ou combinados classe 1. Disponível nos tamanhos: P, M e G. Selagem 

em silicone; Válvula de exalação Cool-Flow- abre com facilidade diminuindo sensivelmente o 

calor e a umidade da parte interna do respirador. Normas a serem observadas na aquisição 

do respirador peça faciai inteira: ABNT NBR 13696:2005; ABNT NBR 13695:1996; ABNT 

NBR 13697:1996. 

 

Questionamos: Visando à ampliação da disputa entre os interessados em caráter de 

igualdade, e ainda, a fim de se aumentar a competitividade, pressuposto da licitação, de se 

atingir o melhor benefício possível, para a Administração e para os participantes do processo 

licitatório, questionamos sobre a possibilidade de alteração dos termos:  “Disponível nos 

tamanhos: P, M e G”; "com vedação e copa nasal em silicone", e, " Selagem em silicone",  

para  Disponível nos tamanhos: P, M e G ou de tamanho universal;  com vedação e copa 

nasal em silicone, borracha  ou outro elastômero, e, Selagem em silicone, borracha ou 

outro elastômero, tendo em vista que, outros Respiradores purificadores de ar, peças faciais 

inteira, são de tamanhos universais, acomodando todos os tipos de rostos oferecendo aos 
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usuários, uma vedação segura para os mais variados perfis faciais por suas características 

de dupla vedação facial com tripla ação de selagem, oferecem proteção segura, confiáveis e 

isentas de vazamentos, independente do perfil facial; utilizam normalmente compostos como 

borracha de etilo-propileno-dieno (EPDM) macio, atóxico e flexível, silicone, borracha 

termoplástica (TPE), entre outros elastômetros. 

 

Sr. Pregoeiro, esse pedido se faz necessário visto que a Empresa Drager maior 

fabricante de equipamentos de proteção respiratória do mundo, com qualidade reconhecida 

no mercado, fornecem equipamentos de alta tecnologia, que por sua vez, exige todo um 

procedimento necessário para Certificação EN, NFPA e Aprovação no Ministério do 

Trabalho,  não  participaremos com a referida Marca do objeto ora licitado, caso nosso 

pedido não seja aceito. 

 

Contudo, peço-lhes consideração quanto as possíveis alterações, para que 

haja uma maior concorrência igualitária entre os participantes que disputarem o referido 

pregão.  

 

                        No aguardo do retorno para viabilidade de nossa participação, antecipadamente 

agradecemos à consideração de V. Sa. 

  

Participo-lhes que estamos á disposição. 

 

  

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Brasília – DF, em 30 de maio de 2017. 

 

 
 

 

  



Respiradores Semifaciais Dräger
X-plore 3300 e Dräger X-plore 3500 

Carneira “Flex-Fit”
Macia e confortável é ideal para 
situações de uso prolongado, 
principalmente combinada com o uso de 
capacetes.

Tiras de fixação
O inovador sistema de tiras em “X” 
assegura uma excelente distribuição de 
peso.

Desenho
O formato “voltado para trás” assegura 
um ótimo campo de visão e permite um 
ajuste perfeito sob visores de solda e 
protetores faciais. Seus filtros são fixados 
ao respirador através de conectores “tipo 
baioneta”.

Seção nasal flexível
Oferece uma vedação segura para os 
mais variados perfis faciais. Excelente 
compatibilidade com óculos de 
segurança

Peça facial inteira Dräger X-plore 5500
                                                                  
Dupla vedação facial
A dupla vedação facial com tripla ação 
de selagem oferece proteção segura, 
confiável e isenta de vazamentos, 
independente do perfil facial.

Tirante de 5 pontos
Facilmente ajustável, o tirante oferece a 
colocação e retirada do respirador de 
forma rápida e segura.

Visor
Grande e durável, com excelente campo 
visual. Extrema resistência química, 
térmica e mecânica.

Desenho
Seu formato “voltado para trás” assegura 
um ótimo campo de visão e excelente 
distribuição do peso com uma superior 
liberdade de movimentos. Possui 
tamanho universal para ajuste em 
diferentes tamanhos de face. Seus filtros 
são fixados ao respirador através de 
conectores “tipo baioneta”..

A Dräger apresenta uma linha de respiradores semifaciais e 
faciais com filtro duplo que oferecem proteção, conforto e 
praticidade através de seus benefícios exclusivos.

Dräger X-plore 3300
Dräger X-plore 3500
Dräger X-plore 5500

Dräger X-plore 3500
Econômica e durável.
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Dräger X-plore 3300
Confortável e prática.
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Dräger X-plore 5500
Excelente campo visual.
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Dräger X-plore 3300 e 3500:
permitem uso em conjunto com
óculos de segurança.
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Dräger X-plore 5500:
amplo campo de visão.
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MATRIZ

SÃO PAULO
Dräger Safety do Brasil Ltda.
Alameda Pucuruí, 61 – Tamboré
06460-100 – Barueri – SP
Tel (11) 4689 4903 / 4689 4911
Fax (11) 4191 3508
seguranca@draeger.com.br
www.draeger.com

VENDAS E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA

RIO DE JANEIRO
Rua Bispo Lacerda, 61
Del Castilho 21051-120
Rio de Janeiro - RJ
Tel/Fax (21) 2201 7447

Av. Prefeito Aristeu
Ferreira da Silva, 455 - Cavaleiros
27930-070 - Macaé - RJ
Tel (22) 2765 7098
Fax (22) 2765 7099

BAHIA
Dräger Service Camaçari
Rua José Nunes de Matos, 9A
Centro - 42800-000
Camaçarí - BA
Tel (71) 3622 9482
Fax (71) 3622 5171

RIO GRANDE DO SUL
Dräger Service Triunfo
Rod. Tabaí/ Canoas, Km 419
Via de Contorno, 850 - Pólo
Petroquímico
95853-000 - Triunfo - RS
Tel/Fax (51) 3457 1303

AX Gases e vapores orgânicos com ponto  
de ebulição <65°C.

A Gases e vapores orgânicos com ponto 
de ebulição >65°C.

B Gases ácidos (gás sulfídrico, gás     
cianídrico, etc.).

E Gases e vapores inorgânicos ( gás 
clorídrico, dióxido de enxofre, etc.).

K Amônia, aminas e hidrazinas.

Hg Vapor de mercúrio.

CO Monóxido de carbono.

NO Gases nitrosos, inclusive 
monóxido de nitrogênio.

Reator Iodo radioativo, inclusive Iodeto 
de Metileno Radioativo.

P Partículas
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