
Memorando 15.468/2022

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: CBMSC  - A/C Ricardo K.

Data: 26/07/2022 às 09:16:16

Setores envolvidos:

SMAFO - DL, CBMSC

Questionamento PE 04/2022

 

 Prezado, em anexo encaminho questionamentos ao PE 04/2022.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.

Anexos:

Webmail____ENC__Pedido_de_esclarecimento_PE_04_2022_Canoinhas.pdf

Webmail____PE__004_2022_Canoinhas_SC_Materiais_Atendimento_Pre_Hospitalar_Esclarecimentos_prazo_apresentacao_amostra.pdf
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Assunto
ENC: Pedido de esclarecimento - PE 04/2022 -
Canoinhas

De Sabrina - Cadastro SOSSul <cadastro@sossul.com.br>
Para <licitacao@pmc.sc.gov.br>

Cópia
'Cesar - SOS Sul' <cesar@sossul.com.br>, 'Cidinei Staviski'
<cidinei.silva@sossul.com.br>

Data 2022-07-26 08:38

Pedido de Esclarecimento.pdf (~644 KB)

Município de Canoinhas
Ref.: PREGÃO ELETRONICO N.º FUNREBOM 04/2022
 
Bom dia,
 
Prezado,
 

A empresa SOS Sul Resgate Com. e Serv. de Segurança e Sinalização Ltda., inscrita no
CNPJ nº 03.928.511/0001-66, por intermédio de seu representante legal, o Sr. João Carlos Trentin
Junior, portador da Carteira de Identidade nº 5.948.413-3 SSP/PR e do CPF nº 035.751.519-62,
vem, respeitosamente, solicitar Pedido de Esclarecimento para o item 41 (Capacete de
proteção para combate a incêndio) e item 43 (Bota para combate a incêndio).

As exigências contidas no item 16 PRAZO DE ENTREGA,  restringe demasiadamente a
participação de empresas no certame, o que por sua vez gera redução da competitividade,
conforme iremos expor em anexo.
 
 
 
Qualquer duvida estou a disposição.
 
A�.
 

 
De: Sabrina - Cadastro SOSSul [mailto:cadastro@sossul.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 25 de julho de 2022 09:23 
Para: documentos@pmc.sc.gov.br 
Cc: 'Cesar - SOS Sul' <cesar@sossul.com.br>; 'Cidinei - Sos Sul - licitações' <cidinei.silva@sossul.com.br>; 'Franciele -
Cadastro SOSSul' <cadastro@sossul.com.br> 
Assunto: RES: Pedido de esclarecimento - PE 04/2022 - Canoinhas
 
Bom dia,
 
Prezados,
 
Venho por meio deste solicitar um retorno sobre o nosso pedido de esclarecimento enviado na quinta-feira, 21 de
julho de 2022 ás 12:24.
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Qualquer duvida estou a disposição.
 
A�.
 

 
De: Sabrina - Cadastro SOSSul [mailto:cadastro@sossul.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 21 de julho de 2022 12:24 
Para: 'documentos@pmc.sc.gov.br' <documentos@pmc.sc.gov.br> 
Cc: 'Cesar - SOS Sul' <cesar@sossul.com.br>; 'Cidinei - Sos Sul - licitações' <cidinei.silva@sossul.com.br> 
Assunto: Pedido de esclarecimento - PE 04/2022 - Canoinhas
 
Município de Canoinhas
Ref.: PREGÃO ELETRONICO N.º FUNREBOM 04/2022
 
Bom dia,
 
Prezado,
 

A empresa SOS Sul Resgate Com. e Serv. de Segurança e Sinalização Ltda., inscrita no
CNPJ nº 03.928.511/0001-66, por intermédio de seu representante legal, o Sr. João Carlos Trentin
Junior, portador da Carteira de Identidade nº 5.948.413-3 SSP/PR e do CPF nº 035.751.519-62,
vem, respeitosamente, solicitar Pedido de Esclarecimento para o item 41 (Capacete de
proteção para combate a incêndio) e item 43 (Bota para combate a incêndio).

As exigências contidas no item 16 PRAZO DE ENTREGA,  restringe demasiadamente a
participação de empresas no certame, o que por sua vez gera redução da competitividade,
conforme iremos expor em anexo.
 
 
Qualquer duvida estou a disposição.
 
Att.
 

 
 

Livre de vírus. www.avast.com.
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Curitiba 21 de julho de 2022. 
 
Município de Canoinhas 
Ref.: PREGÃO ELETRONICO N.º FUNREBOM 04/2022 
 
 

A empresa SOS Sul Resgate Com. e Serv. de Segurança e Sinalização Ltda., inscrita no 
CNPJ nº 03.928.511/0001-66, por intermédio de seu representante legal, o Sr. João Carlos 
Trentin Junior, portador da Carteira de Identidade nº 5.948.413-3 SSP/PR e do CPF nº 
035.751.519-62, vem, respeitosamente, solicitar Pedido de Esclarecimento para o item 41 
(Capacete de proteção para combate a incêndio) e item 43 (Bota para combate a 
incêndio). 

As exigências contidas no item 16 PRAZO DE ENTREGA restringe demasiadamente a 
participação de empresas no certame, o que por sua vez gera redução da competitividade. 
 
16 - DA ENTREGA 
 
16.2 – O prazo de entrega dos produtos é de até 15 (quinze) dias consecutivos após o 
recebimento da Ordem de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras desta Prefeitura. 
 

Sendo fornecedores, nos sentimos no dever de alertá-los que o mercado, limitado, 
desse tipo de material exige um prazo mínimo de fabricação, de 45 dias. Pois, a produção é 
minuciosa e passa por várias etapas, incluindo controle de qualidade, lembrando que o item 41 
Capacete para combate a incêndio é importado do país da França. E justamente para que se 
preserve essa qualidade, não é um material que se mantem em estoque, tornando-se dessa 
forma, impossível, seu fornecimento em tão curto prazo. Lembrando que o edital informa que 
as cores do capacete e numeração da bota serão definidas após a assinatura do contrato. 

O edital informa que a entrega deverá ser em 15 dias. Ora, ponderando que a logística 
do fornecimento do CAPACETE DE COMBATE A INCENDIO E BOTA PARA COMBATE A 
INCÊNDIO, envolve fabricantes, distribuidores, revenda, logística e cliente final, os licitantes 
que prezam pela qualidade no fornecimento e em honrar seus contratos, são afastados do 
certame pelo prazo de entrega extremamente curto, em especial aqueles que estão sediados 
em outros Estados, como é o nosso caso. Entendemos que para ampliar o universo de 
participantes e possibilitar a administração a adquirir o objeto licitado numa condição mais 
vantajosa. 
  Por esse motivo pedimos prazo inicialmente indicado no edital de 15 dias para 60 dias, 
após a assinatura do contrato, assim, facilitando a entrega dentro do prazo, com uma melhor 
isonomia e contribuindo para uma melhor competitividade, melhor preço, maior quantidade de 
participantes. 
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 Tal prazo se faz necessário em decorrência da falta de matérias-primas para a 
confecção dos capacetes e botas para combate a incêndio, o que é decorrência da atual 
situação mundial. 
 A guerra perpetrada na Ucrânia trouxe inestimável impacto na falta de matérias-primas a 
nível mundial, o que nos afetou diretamente nossos fornecedores.  
 Além do atraso do fornecimento da matéria-prima pela fabricante dos capacetes e botas 
para combate a incêndio, a Requerente sofre o impacto da falta de navios e containers para 
serem utilizados na remessa para o Brasil. 
 E isto não é um problema que aflige somente o nosso país. A Ásia, Europa e os Estados 
Unidos estão enfrentando também a dificuldade em retomar a economia, pois os insumos não 
foram produzidos e, desta forma, a falta está impactando em toda a cadeia produtiva. 
 Ainda, além de lidar com a falta de matéria-prima e atrasos de fornecimento há também 
o problema logístico que justifica o presente requerimento. A falta de containers tem afetado a 
importação e exportação de produtos 

Por todo o exposto, pede-se a alteração do prazo de entrega ou aceite, caso a 

nossa empresa venha a se consagrar vencedora dos itens 41 e 43, o prazo de entrega de 

60 (sessenta) días. 

  Certos de Vossa compreensão, renovamos nossos votos de estima e 
consideração.  
 

 
 
 
 

Atenciosamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           _______________________________ 

João Carlos Trentin Junior 
RG: 5.948.413-3 SSP/PR 

CPF: 035.751.519-62 
Diretor 
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Assunto
PE: 004/2022 Canoinhas/SC Materiais
Atendimento Pré - Hospitalar - Esclarecimentos
prazo apresentação amostra

De
Licitacoes 6 | Altermed Material Médico Hospitalar
<licitacoes6@altermed.com.br>

Para licitacao@pmc.sc.gov.br <licitacao@pmc.sc.gov.br>
Data 2022-07-25 08:42

Prezado Sr. Pregoeiro, bom dia!  
 
Solicitamos esclarecimentos referente ao Anexo I do edital em assunto, no que diz respeito ao prazo de apresentação das
amostras.
 
"Deve ser apresentado juntamente as amostras, os laudos técnicos, original ou cópia auten�cada, emi�do por laboratório acreditado

ou credenciado para realizar os ensaios exigidos, que comprovem que a bota está cer�ficada com os parâmetros exigidos pelas normas ABNT

NBR 15275, NBRISO 20345:2015 OU EN ISO 20345:2011 e NORMA EN 15090:2012, sempre uma complementando a outra, prezando sempre

pelo maior grau de proteção ao usuário. A classificação da bota ofertada, deve observados itens: segurança, resistência e conforto pelo menos

no que refere a simbologia F2A, HI3, CI, SRC.."

 
Qual será o prazo para o envio das amostras?
 
Aguardamos retorno com os esclarecimentos solicitados!
 
Gratos pela atenção despendida!
 
Atenciosamente,

 
 
LICITAÇÕES
EMANUELE BONALDO 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 
Estrada Boa Esperança, 2320 | Zip Code: 89.163-554 | Rio do Sul | SC | Brazil 
Phone: +55 47 3520-9000 
E-mail: licitacoes6@altermed.com.br 
 

 
"Antes de imprimir, pense no seu compromisso e responsabilidade com o Meio Ambiente" 
 
"Esta mensagem, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e seu conteúdo é restrito ao(s) des�natário(s) da mensagem.
Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, queira, por favor, retorná-la ao des�natário e apagá-la de seus arquivos.
Qualquer uso não autorizado, replicação ou disseminação desta mensagem ou parte dela é expressamente proibido. A Altermed
Material Médico Hospitalar Ltda não é responsável pelo conteúdo ou a veracidade desta informação."
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  Memorando 1- 15.468/2022

De: Ricardo K. - CBMSC

Para: SMAFO - DL  - A/C Adilson R.

Data: 26/07/2022 às 13:07:35

 

Boa tarde Adilson

Analisando os questionamentos, podemos sugerir a seguinte alteração, já que teremos que ajustar também o item 02
(Desfibrilador), para não termos problemas de dar impugnação ou deserta. Fica aberto o departamento de licitação
também analisar e fazer alteração que julgar necessária.

6 – CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA: 
6.1 – O prazo de entrega dos produtos é de até 30 (trinta) dias consecutivos após o recebimento da Ordem de
Fornecimento emitida pelo Setor de Compras desta Prefeitura.
6.2 - O prazo de entrega para os itens específicos 41 (Capacete CIE), 42 (Luva CIE) e 43 (Bota CIE) é de até 60
(sessenta) dias consecutivosapós o recebimento da Ordem de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras desta
Prefeitura.
6.3 - Para os itens que exigem amostras e laudos, a empresa vencedora terá um prazo de até 15 (quinze)
dias consecutivos para entrega, para serem analisadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Canoinhas.
6.4 – Os produtos serão recebidos e fiscalizados pelo responsável do contrato/ata de registro de preço. 
6.5 – Os produtos poderão ser rejeitados, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de
Referencia e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da
contratada, as suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Para o Item 43 (Bota), retirar todo o conteúdo do parágrafo LAUDOS DE CERTIFICAÇÃO E AMOSTRA
e SIMBOLOGIA APLICADA F2A.

E constar no final de cada um dos itens 41 (capacete), 42 (luva) e 43 (bota), a seguinte frase:
A empresa deverá entregar uma amostras e laudos do produto, para serem avaliados pelo Corpo de Bombeiros
Militar de Canoinhas.

_

Atenciosamente

Ricardo José Krzesinski 
B4 do 1°/1ª/9°BBM - CBMSC

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Ricardo José Krzesinski 26/07/2022 13:07:47 1Doc RICARDO JOSÉ KRZESINSKI CPF 051.XXX.XXX-40

Para verificar as assinaturas, acesse https://canoinhas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: F2EF-B617-FC11-2515 
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