SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO
DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL

AVISO DE ADIAMENTO E ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.
016/2014
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, neste ato representado por seu
PREGOEIRO, designado pela Portaria n. 005/2014 – CG/SBMGO/SSP torna público para
conhecimento dos interessados, referente ao pregão n. 016/2014, cujo objeto é a “AQUISIÇÃO
DE MEDALHAS PARA CONDECORAÇÕES DO CBMGO CONFORME DESCRIÇÕES
CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS”, que está disponível na internet nos seguintes
endereços:
site
www.comprasnet.goias.gov.br,
link
Busca
por
Licitações
e
www.bombeiros.go.gov.br, link Editais e Licitações – Editais em aberto. O AVISO DE
ADIAMENTO E ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO N. 016/2014/CAL/CBMGO.
Fica acrescido ao Edital o item 6.8 e demais subitens 6.8.1 e 6.8.2:
“6.8. O Pregoeiro solicitará ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar
que apresente ou envie imediatamente, sob pena de não aceitação da proposta, o
comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais
acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17,
inciso II, da lei n. 6.938, de 1981 e da Instrução Normativa IBAMA n. 31, de 03/12/2009, e
legislação correlata.
6.8.1. A apresentação do Certificado de Regularidade será dispensada, caso o Pregoeiro
logre êxito em obtê-lo mediante consulta on-line ao sítio do IBAMA, imprimindo-o e
anexando-o ao processo.
6.8.2. Caso o fabricante seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo legal, o
licitante deverá apresentar o documento comprobatório ou declaração correspondente,
sob as penas da lei.”

Na oportunidade, informamos que a data para a sessão de abertura prevista para o dia
30/04/2014 às 9:00 h, será adiada para o dia 12/05/2014 às 10h.
No caso de dúvidas, os interessados poderão entrar em contato pelos telefones: (0**62) 32016386/6387, ou pelo e-mail: cbmgo.comprascal@gmail.com.
Goiânia, 15 de abril de 2014.

Diego Amaral Bernardes – SD QPC BM
Pregoeiro
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