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EL FARO IND E COM LTDA 
Rod. SC 434, km 03 | Palhocinha | CEP 88495-000 | Garopaba - SC | 48 3254 7600 

CNPJ-10.779.632/0001-59                  IE 255.892.420 
 
 

 
 

Garopaba, 10 de novembro de 2015. 
 
 

Solicitação de esclarecimento 
 

 
Pregão Eletrônico nº 57/2015-DICOA/DEALF/CBMDF 

Processo nº 053.001.501/2015 
 

  
Prezado (a) Sr.(a) Pregoeiro (a), 
 
Favor analisar os questionamentos abaixo e esclarecer: 
 

1. Referente ao Anexo I – Termo de Referência nº 054/2015-DIMAT, grupo III: 
consta na especificação dos itens 10 e 11 que as roupas devem ser fornecidas 
conforme figura 02 e 03 (pg. 17 e 18), porém não há imagem no edital. Favor 
encaminhar os layouts com os detalhes das peças para que possamos elaborar o 
orçamento. 

2. Referente ao Anexo I – Termo de Referência nº 054/2015-DIMAT, item 12, pg. 
21 consta que os serviços de assistência técnica devem ser localizados em 
Brasília, porém esta exigência restringe a concorrência, pois apenas empresas 
locais poderão participar do certame, inviabilizando a participação de 
companhias que possuem plena capacidade operacional em prestar serviços de 
assistência técnica de forma satisfatória, porém, com sede localizada fora de 
Brasília. Tal previsão editalícia apresenta restrição desnecessária, FERINDO O 
PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA AMPLA COMPETITIVIDADE, 
insculpidos no § 1º. Do artigo 3º. da Lei de Licitações transcrito a seguir: “Art. 
3, Lei 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, 
ressalvado o disposto nos §§ 5º.a 12 deste artigo e no art. 3º. da Lei nº. 8.248, de 
23 de Outubro de 1991;”. Baseado no exposto, solicitamos revisão desta 
exigência. 
 
 

Cordialmente, 
 

Jéssica Teixeira de Moraes 
Departamento Comercial 

El Faro - Mormaii Wetsuits 
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CBMDF_DICOA_COPLI/PREAP 

0 Memorando n.º 40/2015 -
CBMDF_DICOA_COPLI/PREAP  11 de novembro de 2015

REF. PROCESSO Nº 0053.001.501/2015 – PE nº 57/2015 – Registro de preços para aquisição de
materiais de fisioterapia para POMED e materiais de salvamento, resgate e treinamento para o CBMDF.

            PARA: Setor Técnico,

Encaminho a Vossa Senhoria o pedido de esclarecimento (0171976) ao edital do processo em
epígrafe (0171997) apresentado pela empresa El Faro Ind e Com Ltda, dentro do prazo previsto em edital.
A empresa questiona especificação técnica dos itens 10 e 11 (Long John de Neoprene Vedado de 7mm e
de 5mm), pela ausência de figuras citadas no descritivo do termo de referência, anexo ao edital; e
exigência de assistência técnica localizada em Brasília, com a alegação de direcionamento, sendo
necessário o posicionamento deste Setor. Desta forma, solicito a deliberação para um posicionamento
dentro da maior brevidade possível. Informo que o prazo legal para resposta oficial do CBMDF é de 24 h.

Informo que a abertura do certame está mantida para o dia 16/11/2015.

 

            Atenciosamente,

Paulo Roberto Macedo de Souza – Maj. QOBM/Comb.
Pregoeiro do CBMDF/2015

1400193

Documento assinado eletronicamente por PAULO ROBERTO MACEDO DE SOUZA, Maj.
QOBM/Comb, matr. 1400193, Pregoeiro, em 11/11/2015, às 15:10, 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=7
verificador= 0172000 código CRC= 7B7C77DA.

SAM Bloco D Módulo E - Palácio Imperador Dom Pedro II - QCG/CBMDF - CEP 70640-020 - DF - Fone 39013481

00053-SEI043701/2015 0172000v5

Criado por 1400193, versão 5 por 1400193 em 11/11/2015 15:10:13.
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CBMDF_DIMAT_SEPEC 

0 Memorando n.º 88/2015 - CBMDF_DIMAT_SEPEC  11 de novembro de 2015

REF. PROCESSO Nº 053.001.501/2015 – PE nº 57/2015 – Registro de preços para aquisição
de materiais de fisioterapia para POMED e materiais de salvamento, resgate e treinamento para o
CBMDF.

 

Para: O Maj. QOBM/Comb. Chefe da COPLI/PREAP,

 

Em atenção ao Memorandos nº 40/2015- CBMDF_DICOA_COLI/PREAP (0172000), datado
de 11 de novembro de 2015, relativo ao Pedido Esclarecimento da Empresa El Faro Indústria e Comércio
LTDA (0171976), e em relação aos questionamentos interpostos pela empresa,  as imagens foram
enviadas para o email da Seção de Licitações da DICOA para que sejam encaminhadas à empresa,
informamos que as imagens são meramente ilustrativas, devendo ser obedecidas as exigências de acordo
com o Termo de Referência e Edital.

Com relação à assistência técnica, a intenção do CBMDF é a realização de uma contratação com
o custo mais favorável para a administração pública, caso a empresa possa garantir assistência por meio de
representantes, desde que se responsabilize pelos serviços por estes prestados, não há prejuízo. A empresa
pode prestar a assistência fora do Distrito Federal caso arque com os custos de envio e remessa
necessários, sem custos adicionais para o CBMDF, desde que os prazos contidos em edital sejam
atendidos.

 

 

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL FERNANDES CONTI, Maj. QOBM/Comb, matr.
1400207, Bombeiro Militar, em 11/11/2015, às 17:31, 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=7
verificador= 0172532 código CRC= F71F3BDB.

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

00053-SEI043701/2015 0172532v3

Criado por 1400207, versão 3 por 1400207 em 11/11/2015 17:30:58.



0 Ofício 4 (0172940)         SEI 00053-SEI043701/2015 / pg. 4

CBMDF_DICOA_COPLI/PREAP 

0 Ofício n.º 4/2015 - CBMDF_DICOA_COPLI/PREAP  11 de novembro de 2015

   

Senhor Representante,

Venho por meio deste informar que foi recebido o pedido de esclarecimento da empresa El Faro
Ind e Com Ltda. ME o qual foi remetido ao CBMDF por e-mail, que questiona especificação técnica dos
itens 10 e 11 (Long John de Neoprene Vedado de 7mm e de 5mm), pela ausência de figuras citadas no
descritivo do termo de referência, anexo ao edital; e exigência de assistência técnica localizada em Brasília
do Pregão Eletrônico PE nº 57/2015/CBMDF. Ato contínuo ao recebimento, as interpelações foram
remetidas a SEPEC/DIMAT, Setor Técnico responsável pela especificação para análise e confecção da
pertinente resposta, relacionados aos aspectos técnicos da documentação. Passa-se desta forma, a
responder ponto a ponto a impugnação apresentada, conforme o Memorando nº 88/2015/SEPEC/DIMAT
.

a. As imagens foram enviadas para o email da Seção de Licitações da DICOA para que sejam
encaminhadas à empresa, informamos que as imagens são meramente ilustrativas, devendo ser obedecidas
as exigências de acordo com o Termo de Referência e Edital.

b. Com relação à assistência técnica, a intenção do CBMDF é a realização de uma contratação
com o custo mais favorável para a administração pública, caso a empresa possa garantir assistência por
meio de representantes, desde que se responsabilize pelos serviços por estes prestados, não há prejuízo. A
empresa pode prestar a assistência fora do Distrito Federal caso arque com os custos de envio e remessa
necessários, sem custos adicionais para o CBMDF, desde que os prazos contidos em edital sejam
atendidos.

Isto posto finalizo ressaltando que o objetivo do item 12.1 do Termo de Referência, anexo ao
edital não é de restringir a competitividade do certame, mas sim garantir um contrato que não gere futuro
ônus no usufruto de assistência técnica durante o período previsto de garantia. Estando então garantida a
possibilidade de participação de qualquer empresa, desde que ao ser contratada garanta o canal de
prestação de assistência técnica no Distrito Federal, sem ônus para o contratante, a exemplo de custos de
envio de material para outros estados.

Encaminho resposta do Setor Técnico.

 

Atenciosamente,

 

Paulo Roberto Macedo de Souza – Maj. QOBM/Comb.
Pregoeiro do CBMDF/2015

1400193

Documento assinado eletronicamente por PAULO ROBERTO MACEDO DE SOUZA, Maj.
QOBM/Comb, matr. 1400193, Pregoeiro, em 11/11/2015, às 19:15, 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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Figura 2.     Figura 3. 
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FIGURA 1 - MODELO 
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CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com>

Solicitaçlão de Esclarecimento - Pregão Eletrônico 57/2015
11 mensagens

Jessica <jessica@elfaro.com.br> 10 de novembro de 2015 18:14
Para: impugnacoescbmdf@gmail.com
Cc: Alexandre <alexandre@elfaro.com.br>, Cristiano <cristiano@elfaro.com.br>, Luciana <luciana@elfaro.com.br>,
Marcelo <marcelo@elfaro.com.br>, Monica <monica@elfaro.com.br>

Prezado(a) Sr.(a) Pregoeiro,
 
Segue solicitação de esclarecimento em anexo.
 
Aguardamos retorno.
 
Cordialmente,
 

Jessica Teixeira de Moraes
Departamento Comercial Elfaro
Tel.: (48) 3254-7605
www.mormaii.com.br
jessica@elfaro.com.br

Solicitação de esclarecimento.pdf
109K

CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com> 10 de novembro de 2015 18:32
Para: Jessica <jessica@elfaro.com.br>

Confirmo o recebimento do presente Pedido de Impugnação. A petição será encaminhada ao Setor Técnico
responsável pela especificação do objeto.
Att.
Major Roberto - Pregoeiro do CBMDF.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com> 10 de novembro de 2015 18:32
Para: João de Almeida Neto <jjneto247@gmail.com>

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: Jessica <jessica@elfaro.com.br>
Data: 10 de novembro de 2015 18:14
Assunto: Solicitaçlão de Esclarecimento - Pregão Eletrônico 57/2015
Para: impugnacoescbmdf@gmail.com
Cc: Alexandre <alexandre@elfaro.com.br>, Cristiano <cristiano@elfaro.com.br>, Luciana
<luciana@elfaro.com.br>, Marcelo <marcelo@elfaro.com.br>, Monica <monica@elfaro.com.br>
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Solicitação de esclarecimento.pdf
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109K

CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com> 11 de novembro de 2015 14:17
Para: João de Almeida Neto <jjneto247@gmail.com>

Deveria ter mandado para a DIMAT. Favor desconsiderar.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com> 11 de novembro de 2015 14:19
Para: Corpo de Bombeiros DIMAT <dimat.cbmdf@gmail.com>, eloiziomg@yahoo.com.br

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: Jessica <jessica@elfaro.com.br>
Data: 10 de novembro de 2015 18:14
Assunto: Solicitaçlão de Esclarecimento - Pregão Eletrônico 57/2015
Para: impugnacoescbmdf@gmail.com
Cc: Alexandre <alexandre@elfaro.com.br>, Cristiano <cristiano@elfaro.com.br>, Luciana
<luciana@elfaro.com.br>, Marcelo <marcelo@elfaro.com.br>, Monica <monica@elfaro.com.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Solicitação de esclarecimento.pdf
109K

Jessica <jessica@elfaro.com.br> 11 de novembro de 2015 15:27
Para: CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com>

Boa tarde Major Roberto!
 
Por favor verifique se no layout vai constar as medidas das estampas, caso negativo,
também necessitamos desta informação para poder elaborar o orçamento da maneira mais
precisa e podermos ofertar o menor preço conforme especificações.
 
Agradecemos desde já.
 
Ats, 
 

Jessica Teixeira de Moraes
Departamento Comercial Elfaro
Tel.: (48) 3254-7605
www.mormaii.com.br
jessica@elfaro.com.br
 
From: CBMDF IMPUGNACOES
Sent: Tuesday, November 10, 2015 6:32 PM
To: Jessica
Subject: Re: Solicitaçlão de Esclarecimento - Pregão Eletrônico 57/2015
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com> 11 de novembro de 2015 18:12
Para: Jessica <jessica@elfaro.com.br>

Confirmo o recebimento do presente questionamento. A petição será encaminhada ao Setor Técnico responsável
pela especificação do objeto.
Att.
Major Roberto - Pregoeiro do CBMDF.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com> 11 de novembro de 2015 18:42
Para: Corpo de Bombeiros DIMAT <dimat.cbmdf@gmail.com>

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: Jessica <jessica@elfaro.com.br>
Data: 11 de novembro de 2015 15:27
Assunto: Re: Solicitaçlão de Esclarecimento - Pregão Eletrônico 57/2015
Para: CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com>
[Texto das mensagens anteriores oculto]

CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com> 11 de novembro de 2015 19:29
Para: Corpo de Bombeiros DIMAT <dimat.cbmdf@gmail.com>

Senhor Representante,

Venho por meio deste informar que foi recebido o pedido de esclarecimento da empresa El Faro Ind e Com Ltda.
ME o qual foi remetido ao CBMDF por e-mail, que questiona especificação técnica dos itens 10 e 11 (Long John
de Neoprene Vedado de 7mm e de 5mm), pela ausência de figuras citadas no descritivo do termo de referência,
anexo ao edital; e exigência de assistência técnica localizada em Brasília do Pregão Eletrônico PE nº 57/2015
/CBMDF. Ato contínuo ao recebimento, as interpelações foram remetidas a SEPEC/DIMAT, Setor Técnico
responsável pela especificação para análise e confecção da pertinente resposta, relacionados aos aspectos
técnicos da documentação. Passa-se desta forma, a responder ponto a ponto a impugnação apresentada,
conforme o Memorando nº 88/2015/SEPEC/DIMAT .

a. As imagens foram enviadas para o email da Seção de Licitações da DICOA para que sejam encaminhadas à
empresa, informamos que as imagens são meramente ilustrativas, devendo ser obedecidas as exigências de
acordo com o Termo de Referência e Edital.

b. Com relação à assistência técnica, a intenção do CBMDF é a realização de uma contratação com o custo mais
favorável para a administração pública, caso a empresa possa garantir assistência por meio de representantes,
desde que se responsabilize pelos serviços por estes prestados, não há prejuízo. A empresa pode prestar a
assistência fora do Distrito Federal caso arque com os custos de envio e remessa necessários, sem custos
adicionais para o CBMDF, desde que os prazos contidos em edital sejam atendidos.

Isto posto finalizo ressaltando que o objetivo do item 12.1 do Termo de Referência, anexo ao edital não é de
restringir a competitividade do certame, mas sim garantir um contrato que não gere futuro ônus no usufruto de
assistência técnica durante o período previsto de garantia. Estando então garantida a possibilidade de
participação de qualquer empresa, desde que ao ser contratada garanta o canal de prestação de assistência
técnica no Distrito Federal, sem ônus para o contratante, a exemplo de custos de envio de material para outros
estados.

Encaminho resposta do Setor Técnico e imagens das Figuras 2 e 3. Amanhã serão encaminhados detalhes das
estampas.

Todas as informações contidas neste pedido de esclarecimento serão disponibilizados no portal do CBMDF.

 

Atenciosamente,
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Paulo Roberto Macedo de Souza – Maj. QOBM/Comb.
Pregoeiro do CBMDF/2015
1400193

[Texto das mensagens anteriores oculto]

SEI_00053_SEI043701_2015(1).pdf
389K

Jessica <jessica@elfaro.com.br> 12 de novembro de 2015 13:38
Para: CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com>
Cc: Monica <monica@elfaro.com.br>, Luciana <luciana@elfaro.com.br>, Cristiano <cristiano@elfaro.com.br>,
Marcelo <marcelo@elfaro.com.br>, Alexandre <alexandre@elfaro.com.br>

Boa tarde!
 
Obrigada: aguardamos retorno e agradecemos desde já.
 
Ats,
 

Jessica Teixeira de Moraes
Departamento Comercial Elfaro
Tel.: (48) 3254-7605
www.mormaii.com.br
jessica@elfaro.com.br
 
From: CBMDF IMPUGNACOES
Sent: Wednesday, November 11, 2015 6:12 PM
[Texto das mensagens anteriores oculto]
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com> 12 de novembro de 2015 15:33
Para: Jessica <jessica@elfaro.com.br>

Sra. Jessica,

Conforme questionado segue o modelo aplícável aos itens 10 e 11 do PE 57/2015-CBMDF.

Cordialmente,

Paulo Roberto Macedo de Souza – Maj. QOBM/Comb.
Pregoeiro do CBMDF/2015
1400193

[Texto das mensagens anteriores oculto]

FIGURA 1 - MODELO.pdf
194K

Gmail - Solicitaçlão de Esclarecimento - Pregão Eletrônico 57/2015 https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=eaa4f2c24c&view=pt&sea...

4 de 4 12/11/2015 15:34

mailto:jessica@elfaro.com.br
mailto:impugnacoescbmdf@gmail.com
mailto:cristiano@elfaro.com.br
mailto:alexandre@elfaro.com.br
http://www.mormaii.com.br
mailto:jessica@elfaro.com.br
mailto:impugnacoescbmdf@gmail.com
mailto:jessica@elfaro.com.br
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=eaa4f2c24c&view=pt&sea...

	00053-SEI043701/2015
	0 Pedido de esclarecimento Pedido de esclarecimento El Faro (0171976)
	0 Memorando 40 (0172000)
	0 Memorando 88 (0172532)
	0 Ofício 4 (0172940)
	0 Fotografias Figuras 2 e 3 (0172991)
	0 Fotografias Figura 1 - MODELO (0174087)
	0 Pedido de esclarecimento E-mail de comunicação e respostao ao impugnante (0174126)


