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A Prefeitura Municipal de Caldas Novas 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL n.º 019/2020 
 
Objeto: “Registros de Preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada para fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) para a 
superintendência Municipal de Transito- SMT” 
 
At. Sra. Pregoeira Ana Leomara Gomes Vieira 
 
A empresa BLINTEC TEC. IND.COM. DE BLINDAGEM EIRELI ME, pessoa jurídica de direito privado, 
com sede na cidade de Mogi das Cruzes-SP, na Avenida Francisco Ferreira Lopes, 4344 Vila 
Jundiaí, CEP 08745-000, inscrita no CNPJ. Sob o nº 86.928.348/0001-69, por seu representante 
legal, na qualidade de licitante, vem à presença de Vossa Senhoria, apresentar 
QUESTIONAMENTO, neste processo licitatório em referência, tempestivamente, com data de 
abertura marcada para 06/03/2020 ás 09:00hrs, pelas razões que passa a expor: 

 
DOS FATOS 

 

ITEM 01 

 
 
ITEM 02 
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ITEM 03 

 
ITEM 04 

 

 
ITEM 05 
 

 
 
 

ITEM 06 –  MEDIDA DO PAINEL 
Não foi informado as medidas do painel balístico. 
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Conforme mencionado acima são vários pontos que merecem ser esclarecidos: 
 

 ITEM 01 – CERTIFICADO DE APROVAÇÃO 
O Certificado de Aprovação (CA) foi extinto no ano de 2019, conforme Medida Provisória nº 905, 
de 11 de novembro de 2019, que deu nova redação ao artigo 167 da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, excluindo a previsão de emissão de Certificado de Aprovação – CA como 
condição para a comercialização de Equipamentos de Proteção Individual – EPI no território 
nacional. 
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 ITEM 02 – CORES 
As capas externas serão na cor amarelo? 
 

 ITEM 03 –PLACA BALISTICA 

A foto no edital não se refere ao painel balístico e sim a placa anti trauma nível III. 
 

 ITEM 04 –  NIVEL DE PROTEÇÃO 
Qual o nível correto? 
 

 ITEM 05 – TAMANHOS 
Qual a quantidade por tamanhos das 23 unidades? 
 

 ITEM 06 – MEDIDAS 

Qual a medidas do painel balístico? 
 
Defende-se aqui o interesse público pelo princípio da economicidade, e dos interessados em 
participar da licitação pelo princípio da impessoalidade e igualdade. 
 
A qualidade é a aptidão do objeto para a satisfação dos seus fins. Pode ser superior, média ou 
inferior, mas o que interessa na licitação é a aptidão do objeto para sua destinação específica, ou 
seja, para realizar a finalidade pretendida pela administração, que neste caso é o de dar 
segurança ao servidor usuário. 
 
No campo industrial, a qualidade é indispensável para garantir uma função ou um uso 
determinado. Mas, não deve excedê-la, pois, para o uso requerido, o nível de qualidade elevado 
nos leva a pagar inutilmente maior preço pelo mesmo objeto. 
 

 
DO DIREITO 

 
Dos princípios que regem o processo licitatório a Lei Nº 8666 DE 21/06/93 e Lei Nº .8883 de 
08/06/94, que regulamentam a Constituição Federal, estabelecem: 
 
´´ Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia a 
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em 
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlados. 

          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 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 (....)`` 
Art.45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de Licitação ou o 
responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios 
previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele 
referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle. 
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CONCLUSÃO 
 

A descrição do objeto está repleta de critérios táticos objetivos, com duplicidade, contrariando o 
estabelecimento da lei, pois a finalidade precípua da licitação deve ser sempre a obtenção de seu 
objeto nas melhores condições para a Administração, e para tanto este objeto deverá ser 
convenientemente definido no edital, convite ou aviso, em função de sua necessidade, objetivos 
distintos a fim de mais licitantes possam atender as necessidades do poder público, sem 
direcionamento a poucos. 
 
A licitação sem a caracterização adequada do seu objeto é nula, por que dificulta a apresentação 
das propostas e compromete a lisura do julgamento e execução do contrato. Assim como, deve 
ter os critérios de julgamento bem objetivos, sem restringir a participação de um maior número 
de interessados. 
 
Deve a Administração ao modificar o texto do Edital nos seguintes itens: 

 Excluir a exigência de apresentação do Certificado de Aprovação; 
 Informar a cor correta da capa externa; 
 Corrigir a imagem; 
 Informar o nível correto para os coletes balísticos;  
 Informar a quantidade por tamanhos dos coletes balísticos; 
 Informar as áreas padrão SENASP para os coletes masculinos e preferencialmente 

feminino. 
 

Esclarecemos que o colete a prova de balas é um produto diferenciado para cada Órgão, pois 
cada cliente possui sua própria especificação técnica, como área, peso, brasões, cores, gravações 
etc., e por esse motivo não existe possibilidade das empresas manterem estoque. 
Além das características diferenciadas para cada Instituição, a matéria-prima utilizada na 
confecção dos painéis balísticos é importada, o que demanda maior prazo para produção e 
entrega, uma vez que dependeremos de licenças de importação e do tempo de transporte 
marítimo necessário. 
 
Diante do exposto, requer a Vossa Excelência, que dê provimento ao presente questionamento. 
 
Dando mais amplitude, pois todos os coletes balísticos fabricados no Brasil, passaram por testes 
exaustivos, no Exército Brasileiro que é que libera, e aprova a fabricação, controla a venda, etc. 
 
Desta forma, para se garantir uma ampla participação, pede-se sejam acolhidas as razões ora 
apresentadas, como imperativo de Justiça, em respeito destarte, aos princípios do interesse 
público e da legalidade. 
 
Pede - se deferimento, 
 
Mogi das Cruzes, 02 de Março de 2020. 
 

  


