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Par : O senhor Cel. QOBM/Comb. Diretor da DICOA.

Em reposta ao Memorando S/N°/2015/PREAPIDICOA, do dia 1° de abril de

201' relativo ao pedido de Esclarecimento da Empresa BDS CONFECÇÕES LTDA

ao regão Eletrônico 33/2014, para eventual aquisição de roupa de proteção de

co bate a incêndio florestal para o CBMDF. Nos questionamentos interpostos pela

que tionante BDS CONFECÇÕES, a solicitante argumenta que:

A especificação interposta no Termo de Referência anexo ao Edital do Pregão

Elet ônico nO 33/2014-DICOA/DEALF/CBMDF estabelece para no item 2.2.4,

exigAncias quanto a características a resistência mecânica que o tecido da roupa

( BI são e Calça) deve suportar em diversas situações e procedimentos e no item

2.1 .2 apresentação de certificações que confirmem o cumprimento das exigências

pre listas no item 2.2.4 e outras.

I A solicitante argumenta que para duas caracteristicas que a roupa deve

apresentar, é exigido 03(três) exigências de Normas, que poderia representar um
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Em resposta a solicitante, esta SEPEC informa que não há nenhum excesso

de ormas e certificações exigidos para as características de alterações dimensional
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exigência e Norma descrita no item refere-se a procedimentos de avaliações

difer ntes, vejamos:

• EN ISO 5077:2008 - Determina as mudanças de dimensões na lavagem e

secagem;

• EN ISO 6330:2001/A1:2009 - Especifica os procedimentos de lavagem e

secagem padronizadas de testes têxtil. Os procedimentos aplicam-se a

tecidos, vestuário e outros artigos têxteis confeccionados, que são submetidas

a combinações adequadas de procedimentos de lavagem e secagem

domésticas ( em suma, especifica como deve ser o procedimento de lavagem

e secagem para obtenção dos resultados esperados);

• EN ISO 3759:2008 - Determina como deve ser a preparação, marcação e

medição das amostars de fábrica e vestuário nos testes para determinação

das mudanças de dimensão.

Em resposta ao pleito da questionante, esta SEPEC orienta NEGAR

total ente a solicitação, as normas estão dentro do previsto e não há nenhum

exce so quanto a exigência das mesmas, e estas são a garantia de que o

equi amento é confiável e atende aos padrões de qualidade exigidos.

Respeitosamente,
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