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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Seção de Logís ca Pré-hospitalar
Subseção de Especiﬁcação e Previsão de Compras
Memorando Nº 119/2021 - CBMDF/GAEPH/SELPH/SUEPC

Brasília-DF, 24 de maio de 2021.

Processo nº: 00053-00015631/2021-03
Referência: Pregão Eletrônico nº 46/2021-CBMDF - Aquisição de colares cervicais tamanhos adulto e
infan l para u lização nas a vidades de atendimento pré-hospitalar do CBMDF. (Repe ção do Pregão
Eletrônico nº 21/2021-CBMDF).

Ao Senhor Ten-Cel. QOBM/Comb. Pregoeiro do CBMDF,
Em resposta ao Memorando Nº 199/2021 - CBMDF/DICOA/COPLI/PREAP, no qual se solicita
pronunciamento técnico de conformidade sobre as propostas ofertadas pelas licitantes par cipantes do
Pregão Eletrônico nº 46/2021 (aquisição de colares cervicais tamanhos adulto e infan l), protocolos
62525645 e 62525958, a Subseção de Especiﬁcações, Previsões e Compras do GAEPH esclarece o
seguinte:
1) A proposta para o Item 1 (62525645) atende todas as especiﬁcações elencadas no Edital.
Porém, nota-se que o modelo que consta na ﬁgura da proposta é diferente do encontrado na internet, em
h ps://vno-produtos.lojaintegrada.com.br/colar-cervical-regulavel-em-16-posicoes-. Veriﬁca-se também
que não é possível aﬁrmar se o modelo ofertado é comercializável, uma vez que não foram encontrados
valores para o colar em sí os eletrônicos.
2) A proposta para o Item 2 (62525958) atende todas as especiﬁcações do Edital. O modelo
constante
na
proposta
é
semelhante
ao
encontrado
na
internet,
disponível
em h p://ambu.com.br/brazil/emergencia/imobilizacao_e_transporte/ambu%C2%AE_mini_perﬁt_ace.aspx,
bem com há vários sí os eletrônicos que o comercializam.

Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por BARBARA CASTRO MARTINS, Maj. QOBM/Comb,
matr. 1911276, Chefe da Subseção de Especiﬁcação e Previsão de Compras, em 24/05/2021, às
17:02, 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 auten cidade do documento pode ser conferida no site:
h p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
veriﬁcador= 62530269 código CRC= 4D5ABD56.
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