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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS PARA GUARDA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS.  
 

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de maio do ano de 2022, às 11:30, reuniu-se, na Sala de Licitações a Equipe 
de Apoio ao Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico, para responder ao pedido de esclarecimento enviado 
por e-mail pela empresa GRUPO INBRA referente à licitação em epígrafe. 

 
QUESTIONAMENTOS: 
 

“A empresa INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
26.836.227/0001-65, (11) 2148-8600, licitacao@grupoinbra.com.br, vem respeitosamente à presença de V. Sa. 
solicitar ESCLARECIMENTOS, com fulcro e prazo estabelecidos em EDITAL. 
  

1)      COMPOSIÇÃO; 
Quanto as exigências em que as composições dos painéis balísticos sejam confeccionados em aramida 
multiaxial e uma camada de espuma de polietileno, tendo no máximo 11 camadas. 
  
A exigência veda e impede a participação de licitantes. As delimitações citadas, excluem fornecedores de coletes 
balísticos que atendem a norma que regulamenta a fabricação e comercialização destes, devidamente 
homologados pelo CAEx (Centro de Avaliação do Exército Brasileiro), mas que, possuem composição na 
confecção distinta, da contida nas especificações técnicas. 
  
Requeremos que seja aberto a oportunidade de apresentar coletes balísticos de composições distintas da 
exigida no instrumento convocatório e sem delimitação de camadas, para afastar a restrição de competitividade 
de licitantes que possuem coletes que atendam a finalidade proposta que é a segurança de seu usuário. 

 Serão aceitos, coletes de composição e camadas diversas da exigida em edital? 

2)      DIMENSIONAL DOS PAINÉIS BALISTICOS; 
É solicitado no item B.9 que as dimensões dos painéis balísticos deverão obedecer aos padrões SENASP para o 
modelo masculino e preferencialmente feminino. Podemos considerar que os padrões citados referem-se ao 
último processo de coletes da SENASP PE N°20/2020? 

  
3)      DIMENSIONAL DO BORDADO DORSAL; 

Para o bordado dorsal a referência para as dimensões será a partir do retângulo externo, Altura x Largura ou das 
letras Altura x Largura? 

  
4)      CONSTRUÇÃO DAS CAPAS EXTERNAS; 

Solicitamos que sejam disponibilizados detalhes da capa externa como desenhos técnicos com dimensões ou 
imagens para que sejamos mais assertivos na confecção, isto se faz necessário para a construção das capas 
externas. 

  
5)      APRESENTAÇÃO LAUDOS E AMOSTRAS; 

No item B.11 d) é solicitado laudos, porém não deixa claro em qual momento deverão ser apresentados estes 
laudos, se juntamente com a proposta ou com a amostra? Caso for com a proposta, solicitamos que seja 
alterado à apresentação para juntamente com a amostra, visto que para o pantone específico, teremos que 
enviar amostra ao laboratório para elaboração de laudo, inclusive pedimos uma prorrogação no prazo de envio 
de amostra para 15 dias úteis.” 
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RESPOSTA DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 

 

1)      COMPOSIÇÃO; 
 
A Administração, através do Comando da Guarda Municipal de São Carlos, buscou uma descrição entre as 
existentes no mercado, utilizando de sua expertise, experiências anteriores e procedimentos licitatórios 
realizados por outras Instituições.   
O material escolhido não é exclusivo de apenas uma empresa fabricante de coletes balísticos, como a própria 
impugnação afirma, tendo como exigência básica a devida homologação pelo Exército Brasileiro, inclusive sendo 
utilizado em licitações anteriores. 
O material escolhido não é exclusivo de apenas uma empresa fabricante de coletes balísticos, tendo como 
exigência básica a devida homologação.  
Não há justificativas para a troca de composição que foi estabelecida no termo de referência escolhido pela 
Administração.  
A administração tem liberdade de escolha de seus produtos, desde que detalhada e justificada em relação ao 
produto. 
O Colete de Proteção Balístico é um aparato destinado a oferecer proteção ao tronco do combatente, quanto a 
ameaças de impacto de projeteis de armas de fogo. É, também, conhecido Colete de Proteção Balística Nível III 
- Operacional 4 / 31 pelas designações de “Colete à Prova de Balas”, “Colete de Proteção” ou “Colete de 
Proteção à Prova de Balas”, geralmente seguido da referência ao nível de proteção. 
Os Coletes de Proteção Balísticos são testados e classificados quanto ao nível de proteção segundo a Norma 
NIJ Standard 0101.04, do Instituto Nacional de Justiça do Departamento de Justiça dos Estados Unidos da 
América. Suas Avaliações Técnicas serão realizadas pelo Centro de Avaliação do Exército – CA Ex, que 
expedirá o Relatório Técnico Experimental – RETEX, documento em que consignará a classificação de 
conformidade com os requisitos avaliados. 
Serão aceitos, coletes de composição e camadas diversas da exigida em edital? 
 
2)      DIMENSIONAL DOS PAINÉIS BALISTICOS; 
 
 
Segue a tabela de medidas padrão SENASP, a qual deverá ser obedecida. 
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0,3039 m²
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0,1946 m²0,1729 m² 0,3675 m²

0,2292 m²0,2033 m² 0,4325 m²

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)      DIMENSIONAL DO BORDADO DORSAL; 
 
Respostas: Tais informações constam do termo de referência, anexo ao Edital 
 
4)      CONSTRUÇÃO DAS CAPAS EXTERNAS; 
 
Tais informações constam do termo de referência, anexo ao Edital  

Segue desenho ilustrativo. 
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5)      APRESENTAÇÃO LAUDOS E AMOSTRAS; 
 
No item B.11 d) é solicitado laudos, porém não deixa claro em qual momento deverão ser apresentados estes 
laudos, se juntamente com a proposta ou com a amostra? Caso for com a proposta, solicitamos que seja 
alterado à apresentação para juntamente com a amostra, visto que para o pantone específico, teremos que 
enviar amostra ao laboratório para elaboração de laudo, inclusive pedimos uma prorrogação no prazo de envio 
de amostra para 15 dias úteis. 
 
Resposta: O Termo de referência é claro quanto o momento de apresentação: “As empresas participantes 
deverão apresentar no envelope proposta comercial os seguintes documentos originais ou cópia autenticada.”, 
Item B.11  
 

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, 
para conhecimento público. 

 

 
 
 
 

Fernando J. A. Campos 
Autoridade Competente 

Daniel M. de Carvalho 
Pregoeiro 

Maria Angélica Perroud 
Membro 

 


