
Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Defesa Civil

Superintendência Administrativa

Edital de Licitação nº 104/2022

Processo nº SEI-270042/001320/2022

ERRATA Nº 001

AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 104/2022

A SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL torna público aos interessados a presente ERRATA ao
Edital do Pregão Eletrônico n.º 104/2022, Proc. N.º SEI-270042/001320/2022, que tem por objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMOBILIZAÇÃO PARA TRANSPORTE DE VÍTIMAS DE
RESGATE/AFOGAMENTO (PRANCHAS DE RESGATE TIPO SLED) PARA SEREM
UTILIZADAS EM CONJUNTO COM AS MOTOS AQUÁTICAS DO CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CBMERJ),  em conformidade com a Lei Federal
nº 10.520, de 17.07.2002, regulamentada pelo Decreto Estadual n.º 44.857, de 27 de junho de 2014, com
aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, além das demais disposições legais aplicáveis
e do disposto no presente edital, normas estas que os licitantes declaram conhecer e às quais aderem
incondicional e irrestritamente, da seguinte forma:
 
1- FICA ALTERADO O ITEM 3 DO EDITAL
 
ONDE SE LÊ:
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de
segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases, dirigida pelo pregoeiro designado, a ser
realizada de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital, conforme indicado abaixo:
 

Posição Dia Mês Ano Horário

Início acolhimento das propostas 05 12 2022 09h

Limite acolhimento das propostas 15 12 2022 08h59min

Data de abertura das propostas 15 12 2022 14h

Data da realização do Pregão 15 12 2022 14h30min

Processo nº  SEI-270042/001320/2022

Tipo MENOR PREÇO POR ITEM

Prazo para impugnação até 2 (dois) dias úteis
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Portal www.compras.rj.gov.br

 
LEIA-SE:
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de
segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases, dirigida pelo pregoeiro designado, a ser
realizada de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital, conforme indicado abaixo:
 

Posição Dia Mês Ano Horário

Início acolhimento das propostas 06 01 2023 09h

Limite acolhimento das propostas 19 01 2023 08h59min

Data de abertura das propostas 19 01 2023 09h

Data da realização do Pregão 19 01 2023 09h30min

Processo nº  SEI-270042/001320/2022

Tipo MENOR PREÇO POR ITEM

Prazo para impugnação até 2 (dois) dias úteis

Portal www.compras.rj.gov.br

 
 
 
 
2- FICA ALTERADO O TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME ABAIXO:
 
 

FICA ALTERADO O ITEM IV - DESCRIÇÃO DO OBJETO

 

Onde se lê:

Material

Borracha tipo EVA de alta resistência a impactos e raios solares. Em seu interior deverá ter uma
estrutura composta de chapas de polietileno e PVC e de tubos para maior resistência e
durabilidade da prancha.

Características

Tração central: cabo trançado de nylon com 25 mm de espessura revestido com mangueira 5/8
plástica transparente;

Estabilizadores laterais: cinta de nylon reforçada com costura dupla, fixadas por parafusos de aço
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inox ancorados no bloco com tarugos de nylon com 25 mm de diâmetro;

Oito alças distribuídas lateralmente (4 de cada lado) e uma alça central superior,fixadas
internamente com parafusos de aço inox ancorada no bloco com tarugo de nylon de 25 mm
medindo : 200 mm de comprimento por 100 mm de altura e 90 mm de espaçamento ( entre alças);

Na parte superior da prancha deverá ter uma lamina de EVA (modelo seta ou pirâmide), para
maior aderência, a fim de evitar que os socorristas/vitimas escorreguem. Também nesta lamina
deverá conter em letras vazadas o texto, Guarda-Vidas Bombeiros-RJ; A prancha também deverá
ter em toda sua extensão, bordas e cantos arredondados tipo lixamento evitando machucar
socorrista/vitimas, tendo boa sensação de conforto.

Ano de Fabricação / Modelo

Mais recente no mercado (até o último dia do prazo de entrega).

Estado

Novo, sem horas de uso.

Peso máximo

15kg

Dimensões aproximadas

135cm X 80cm X 12cm

Carga mínima suportada

400 Kg

Cores e Grafismo

Cada prancha deverá possuir a cor amarela na parte frontal e preta na parte posterior, com o texto
Guarda-Vidas Bombeiros-RJ na cor vermelha.

 

Leia-se:

Material

Borracha tipo EVA de alta resistência a impactos e raios solares. Em seu interior deverá ter uma
estrutura composta de chapas de polietileno e PVC e de tubos para maior resistência e
durabilidade da prancha.

Características

Tração central: cabo trançado de nylon com 25 mm de espessura revestido com mangueira 5/8
plástica transparente;

Estabilizadores laterais: cinta de nylon reforçada com costura dupla, fixadas por parafusos de aço
inox ancorados no bloco com tarugos de nylon com 25 mm de diâmetro;

Oito alças distribuídas lateralmente (4 de cada lado) e uma alça central superior,fixadas
internamente com parafusos de aço inox ancorada no bloco com tarugo de nylon de 25 mm
medindo : 200 mm de comprimento por 100 mm de altura e 90 mm de espaçamento ( entre alças);
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Além das características acima, o sistema de ancoragem, assim como os estabilizadores laterais
poderão ser configurados da seguinte maneira:

Para a ancoragem, devera ter um conjunto de 06 Furações, sendo que as mesmas deverão estar
02 paralelas na parte frontal, 02 paralelas na parte superior esquerda e 02 paralelas na parte
superior direita, reforçadas por dutos de PVC de Alta Resistência (tipo Flange) para evitar danos
na furação onde passam os cabos. Todas as furações possuem 3/4 de diâmetro. A prancha
deverá ter alças formadas por cabo de nylon de 10mm revestidas por mangueira cristal spt 15,0
mm; As Medidas das alças deverão ser de no máximo 30 cm de comprimento com altura máxima
de 10 cm; numero de alças: 07, sendo 03 do lado esquerdo, 03 do lado direito e 01 na parte
frontal. Todas as alças são protegidas por flanges de PVC de alta resistência na medida de 3/4
de diâmetro.

Na parte superior da prancha deverá ter uma lamina de EVA (modelo seta ou pirâmide), para
maior aderência, a fim de evitar que os socorristas/vitimas escorreguem. Também nesta lamina
deverá conter em letras vazadas o texto, Guarda-Vidas Bombeiros-RJ; A prancha também deverá
ter em toda sua extensão, bordas e cantos arredondados tipo lixamento evitando machucar
socorrista/vitimas, tendo boa sensação de conforto.

Ano de Fabricação / Modelo

Mais recente no mercado (até o último dia do prazo de entrega).

Estado

Novo, sem horas de uso.

Peso máximo

15kg

Dimensões aproximadas

135cm X 80cm X 12cm

Carga mínima suportada

400 Kg

Cores e Grafismo

Cada prancha deverá possuir a cor amarela na parte frontal e preta na parte posterior, com o texto
Guarda-Vidas Bombeiros-RJ na cor vermelha.

 
 

V - DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA:

ONDE SE LÊ:� 

 

A entrega do objeto deverá ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias a partir do recebimento da
nota de empenho.

PRAZO MATERIAL QUANTIDADE
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30 DIAS PRANCHA DE RESGATE - SLED 51

Os materiais adquiridos pelo CBMERJ deverão ser entregues no Almoxarifado Geral do
CBMERJ, sito a Av. Bartolomeu de Gusmão nº 850, São Cristóvão- Rio de Janeiro. CEP 21.941-
160, com agendamento prévio de 48 horas, por meio do telefone (21) 2334 - 1978, (21) 2334-
1982 de segunda à quinta-feira, de 08h30min as 16h00min.

O fornecedor vencedor da licitação deverá enviar representante habilitado para fazer a Entrega
Técnica dos materiais acima.

A Comissão de Recebimento fará a análise dos sleds de acordo com este Termo de
Especificação. Caso o equipamento esteja em desacordo com o especificado, deverá ser
substituído para entrega

 

LEIA-SE:

V - DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA:

A entrega do objeto deverá ser realizada no prazo de 60 (sessenta ) dias a partir do recebimento
da nota de empenho.

PRAZO MATERIAL QUANTIDADE

60 DIAS PRANCHA DE RESGATE - SLED 51

Os materiais adquiridos pelo CBMERJ deverão ser entregues no Almoxarifado Geral do
CBMERJ, sito a Av. Bartolomeu de Gusmão nº 850, São Cristóvão- Rio de Janeiro. CEP 21.941-
160, com agendamento prévio de 48 horas, por meio do telefone (21) 2334 - 1978, (21) 2334-
1982 de segunda à quinta-feira, de 08h30min as 16h00min.

O fornecedor vencedor da licitação deverá enviar representante habilitado para fazer a Entrega
Técnica dos materiais acima.

A Comissão de Recebimento fará a análise dos sleds de acordo com este Termo de
Especificação. Caso o equipamento esteja em desacordo com o especificado, deverá ser
substituído para entrega

 
 
 
3- AS DEMAIS DISPOSIÇÕES DO EDITAL PERMANECEM INALTERADAS.
 
 

JANKEL GRUBMAN VOTO - CEL BM
Diretor-Geral de Administração e Finanças da SEDEC

Id. Funcional: 26161540
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Documento assinado eletronicamente por Jankel Grubman Voto, Diretor Geral, em
05/01/2023, às 10:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador
44994297 e o código CRC 5D5FCBBF.

 

 

Referência: Proces s o nº SEI-270042/001320/2022 SEI nº 44994297
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