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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Batalhão de Motopatrulhamento Tá�co (BMT)

Protocolo do BMT

Relatório SEI-GDF n.º 19/2019 - PMDF/CME/BMT/PROT Brasília-DF, 23 de outubro de 2019

RELATÓRIO DE AMOSTRA

 

Referência: Pregão Eletrônico nº 31/2019 – AMOSTRAS ITEM Nº 02

Razão Social: OTIMIZA COMERCIAL LTDA. ME CNPJ: 20.413.494/0001-43

 

O presente relatório tem por objeto, a análise das Amostras do Item nº 02 do pregão
eletrônico nº31/2019, que tem como finalidade, a aquisição dentre outros bens, dos CAPACETES
CARACTERIZADOS PRETO FOSCO PARA MOTOCICLISTA da PMDF.

Segue a Especificação Técnica do bem pretendido no pregão:

Item 02

 

2.1 O protetor tipo Capacete motociclista deverá ter as seguintes características:

2.2 Capacetes Pretos foscos com customização do grafismo PMDF.

2.3 Capacete modular, com a parte frontal escamoteável e posição final da seção occipital do crânio, dotado
de trava de abertura frontal de ação rápida possibilitando a abertura com apenas uma das mãos mesmo com
uso de luvas e abertura em 180 graus.

2.4 Deverá ter o casco confeccionado em policarbonato e outros compostos ou materiais de desempenho
notadamente superior.

2.5 Estrutura interna em poliestireno (isopor) de formatos anatômicos, cobertos com espuma e forrado em
tecidos hipoalérgico fincado com velcro ou botões de encaixe, removível e lavável.

2.6 Cinta jugular em material sintético com largura mínima de 20mm, fixador da cinta jugular comlengate
micrométrico em metal.

2.7 Possuir sistema de ventilação e aeração com no mínimo duas entradas e duas saídas de ar; Viseira externa
em Policarbono com espessura mínima de 2 mm com abertura manual e basculante, com proteção antirisco,
antiembaçante e sistema de vedação de acionamento manual além da possibilidade de abertura/fechamento
independentemente da queixeira (possibilitando que a viseira cristal fique em qualquer posição, aberto ou
fechada independentemente da posição da queixeira).

2.8 A viseira externa deverá ser montada ou removida sem a necessidade de qualquer ferramenta. Viseira
Interna, fabricada em policarbonato, com sistema de abertura/fechamento através de botão lateral, deslizante
ou similar, na altura da cabeça, facilitando o acionamento, com proteção antirisco e proteção UVA/UVB, de
forma a proteger os olhos contra raios solares, podendo ser utilizada em conjunto com a viseira externa
cristal.

2.9 Preparação para PIN-LOCK.
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2.10 O Capacete deverá ter garantia mínimo de 1 (um) ano, nos tamanhos 56 a 62 e as características de
segurança exigidas pelo INMETRO e pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Observação: A relação da quantidade por tamanhos dos capacetes caracterizados pretos
fosco, encontra-se no Termo de Referência, e deverá ser seguida fielmente pela empresa ganhadora.

 

  A Empresa OTIMIZA COMERCIAL LTDA. ME CNPJ: 20.413.494/0001-43, apresentou duas
amostras rela�vas a este item, da Marca LS2 na cor preto fosco caracterizados. Foi marcada a realização
da análise dos itens no Batalhão de Motopatrulhamento Tá�co, na cidade de Samambaia – DF, no dia
22 de outubro de 2019, às 15h:00, presente o Sr. JAMES ALLEN CORREIA FERNANDES, representante da
empresa OTIMIZA COMERCIAL LTDA, que foi a primeira colocada em relação ao Item 02 do pregão
31/2019, para acompanhar a análise das amostras, conforme previsto no Termo de Referência.

Realizada a análise, foi constatado que no quesito de adequação das amostras às
especificações técnicas do Termo de Referência, a empresa cumpriu as especificações e o casco atende
perfeitamente a necessidade como EPI, quanto a caracterização as amostras cumprem com as exigências
dos grafismos apresentados pelo Centro de Comunicação Social - CCS da PMDF. 

 Diante disso, pelo mo�vo citado acima, as amostras apresentadas pela Empresa foram
APROVADAS.  

Informo ainda que as duas amostras serão computadas no montante comprado, e ficarão
de posse do gestor para fins de comparação no momento do recebimento do lote completo, conforme
previsto no Item 9.6 do Termo de Referência.

 

 

EDER BRUNO BORGES – 1º TEN QOPM

Autor do Termo de Referência
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