
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Subseção de Operações de Busca e Salvamento Aquático

- Memorando SEI-GDF n.º 18/2017 - CBMDF/GBS/EXPE/AQUA Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2017

Assunto: solicitação de esclarecimento

 

Ao Senhor Ten-Cel. QOBM/Comb. Diretor da DIMAT,

 

Sobre a informação esclarecedora acerca dos produtos que serão licitados no dia
20/02/2017, informo que as informações estão nas alíneas abaixo:

1 - Lanterna: de acordo com a página 18 do edital de licitação, no item 3, subitem 6, a
especificação da lanterna de mergulho traz diversos fatores que devem ser atendidos para que a
segurança do mergulhador de resgate não seja colocada em segunda plano, pois a visibilidade é
essencial quando do resgate a ser feito em profundidades diversas. Sobre o ques onamento
"Informação técnica sobre o pregão 76/2016", que trata da autonomia da lanterna associada a sua
potência, existem, SIM, modelos possíveis de compra com especificações dessa maneira, ou até
melhores, que atendem, no mínimo, aquelas elencadas no edital. Entre eles, pode-se citar: Lanterna
LUX 3.000 LED Fundive, Lampada LED 3W, Foco concentrado, 10 horas de autonomia, Potência de 150
Lumens, 100 metros de profundidade, corpo em alumínio anodizado, 6 pilhas pequenas AAA (inclusas),
Temperatura de cor: 5.500 ~10.000K, Feixe (Ângulo total): 10 graus, Diâmetro: 37mm e Comprimento:
155mm;

2 - Colete Equilibrador BC: de acordo com a página 18 do edital de licitação, no item 3,
subitem 1, a especificação do colete equilibrador traz diversos fatores que devem ser atendidos para
que a segurança do mergulhador de resgate não seja colocada em segundo plano, pois o colete
equilibrador é quem dará o suporte ao uso do cilindro de ar respirável, é onde serão alocados os
lastros ("pesos") que conseguirão segurar o mergulhador numa profundidade especificada por esse,
entre outros. Sobre o ques onamento "Informação técnica sobre o pregão 76/2016", que trata do
descri vo sobre esse produto, existem, SIM, modelos possíveis de compra com especificações dessa
maneira, ou até melhores, que atendem, no mínimo, aquelas elencadas no edital. Entre eles, pode-se
citar: Colete Hollis Hd 200, que entre os ques onamentos, apresenta: 2-Shoulder Pre-Bent D-Rings, 2-
D Hip anéis, 4-Rear D-Rings (8 d´rings ao total), Built-to-Last: 1000 Denier CORDURA com poliuretano
Laminação Outer Shell 15 milímetros de uretano bexiga Interno, Todos os D-anéis: Aço Inoxidável
Resistente à Corrosão, 2-grandes bolsos com zíper, 2-conjuntos de ganchos de montagem da faca.

Assim sendo, fica constatado que existem produtos que atendem ao edital da licitação
a ser feita no dia 20fev2017.

Sem mais para o momento, antecipo agradecimentos.

Atenciosamente,
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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

- Memorando SEI-GDF n.º 198/2017 - CBMDF/DIMAT/SEPEC Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2017

PARA: o Major QOBM/Comb. Presidente da COPLI/DICOA,

 

Em atenção ao Memorando n.º 66/2017 - CBMDF/DICOA/COPLI/PREAP (0956229),
referente ao pedido de esclarecimentos apresentao pela empresa BellSub Esportes, protocolo 
0956218, o qual solicita informações sobre os itens 1 e 6, especificados no tópico 3 do Termo de
Referência nº 189/2016 - DIMAT, anexo I ao Edital do PE nº 76/2016 - DICOA/DEALF/CBMDF, informo-
vos que foi realizado contato com o órgão demandante para que o mesmo se pronunciasse a respeito.

A resposta foi acostada ao presente processo no Memorando n.º 18/2017 -
 CBMDF/GBS/EXPE/AQUA (0956555), desta forma, retorno o presente para continuidade do certame.

 

Atenciosamente,

 

 

RÔMULO Quinhones Pires – Ten-Cel QOBM/Comb.

Chefe da SEPEC/DIMAT

Matr. 1400035

 

Documento assinado eletronicamente por ROMULO QUINHONES PIRES, Ten-Cel. QOBM/Comb,
matr. 1400035, Assessor, em 14/02/2017, às 18:32, conforme § 2o art 10 MEDIDA PROVISÓRIA
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