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AVISO DE ADIAMENTO E ERRATA N. 02 
AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 002/2015 

 
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, neste ato representado por seu PREGOEIRO, 
designado pela Portaria n. 077/2014 – CG/CBMGO torna público para conhecimento dos 
interessados, referente ao pregão n. 002/2015, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, que está disponível na internet nos 
seguintes endereços: site www.comprasnet.go.gov.br, link Busca por Licitações e 
www.bombeiros.go.gov.br, link Editais e Licitações – Editais em aberto. O AVISO DE ADIAMENTO E 
ERRATA DO EDITAL DO PREGÃO N. 002/2015-CBMGO:  
  
 
1 – Fica acrescentada no item 3.1, para o lote 1, a seguinte redação: 
 

“MEDIDAS: 

(Variação máxima de 5% para mais ou para menos).” 

 
2- No item 3.3.1 do Edital: 
 

Onde se lê: - “Poderão ser admitidos produtos com as seguintes características similares: 
medidas aproximadas do mobiliário e suas peças conforme variação descrita, sistema de 
fixação das peças que compõem o mobiliário, pé central, pés laterais e calhas metálicas e 
sistema de travamento, desde que não comprometam a qualidade do produto, obedeçam ao 
critério de padronização do CBMGO, esteja em conformidade com as Normas da ABNT e 
possuam laudos e certificações de instituições reconhecidas.” 
 
Leia-se: “Poderão ser admitidos produtos com as seguintes características similares: 
medidas aproximadas do mobiliário e suas peças conforme variação descrita (Variação 
máxima de 5% para Mais ou para Menos), sistema de fixação das peças que compõem o 
mobiliário, pé central, pés laterais e calhas metálicas e sistema de travamento, variação de 
composição entre MDF e MDP, desde que não comprometam a qualidade do produto, 
obedeçam ao critério de padronização do CBMGO, esteja em conformidade com as Normas 
da ABNT e possuam laudos e certificações de instituições reconhecidas.” 

 
3 - As demais regras do edital permanecem inalteradas. 
 
4 - Na oportunidade, informamos que a data para a sessão de abertura prevista para o dia 28/04/2015 
às 14:00h, será adiada para o dia 19/05/2015 às 14:00h. 
  
5 - No caso de dúvidas, os interessados poderão entrar em contato pelos telefones: (0**62) 3201- 
6386/6387, ou pelo e-mail: cbmgo.comprascal@gmail.com. 
  
  

Goiânia, 27 de abril de 2015.  
  
  

 
Diego Amaral Bernardes – SD QPC BM 

Pregoeiro 
 


