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AVISO DE ADIAMENTO E ERRATA N. 01 
AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 006/2016 

 
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, neste ato representado por sua Pregoeira, 
designada pela Portaria n. 155/2015 – CG/CBMGO, torna público para conhecimento dos 
interessados, referente ao Pregão Eletrônico SRP n. 006/2016, cujo objeto é a EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO PARA O CBMGO 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 Serviços - Licitações – Editais em aberto, o AVISO DE ADIAMENTO E 
ERRATA AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 006/2016 - CBMGO:  
  
 
1 – No item 4 da Tabela de Especificações Mínimas, constante do item 3 do Termo de Referência – 
Anexo I do Edital: 
 
Onde se lê: 
 
Cilindro de mergulho, confeccionado em liga de alumínio, pintado externamente na cor amarela 
(pintura epóxi); capacidade de 11,15 litros, trabalhando a uma pressão de 3000 psi (204 atm) e 
volume total de 2.265 litros de ar; O registro (torneira) deverá ser do tipo YOKE, formato “K”, deverá 
ser fabricado em latão forjado, devendo possuir selo de segurança para sobre pressão e manopla 
com revestimento emborrachado. O cilindro deverá possuir bota ou sapata, que deverá ser fabricada 
em plástico moldado, com desenho auto drenante para escoamento de água acumulada e com 
função anti-impacto, evitando também prováveis batidas decorrentes da operacionalidade e do 
transporte do conjunto. Deverá vir acompanhado de protetor de registro confeccionado em borracha, 
modelo “yoke”, e rede de proteção externa confeccionada em tecido; O fornecedor deverá apresentar 
certificação do INMETRO do produto. Torneira DIN 200/YOKE, pressão de 3000 PSI / Oring’s em 
viton. Todos os componentes deverão possuir peças de reposição com disponibilidade no Brasil, bem 
como assistência técnica autorizada. Vida útil do cilindro de no mínimo 15 anos. 
 
Leia-se: 
 
Cilindro de mergulho, confeccionado em liga de alumínio, pintado externamente na cor 
amarela (pintura epóxi); capacidade de 11,15 litros, trabalhando a uma pressão de 3000 psi 
(204 atm) e volume total de 2.265 litros de ar; Torneira tipo K, construído em alumínio e com o 
Sistema YOKE, pressão de 3000 PSI / Oring’s em viton, devendo possuir selo de segurança 
para sobre pressão e manopla com revestimento emborrachado. O cilindro deverá possuir 
bota ou sapata, que deverá ser fabricada em plástico moldado, com desenho auto drenante 
para escoamento de água acumulada e com função anti-impacto, evitando também prováveis 
batidas decorrentes da operacionalidade e do transporte do conjunto. Deverá vir acompanhado 
de protetor de registro confeccionado em borracha e rede de proteção externa confeccionada 
em tecido; Todos os componentes deverão possuir peças de reposição com disponibilidade 
no Brasil, bem como assistência técnica autorizada. Vida útil do cilindro de no mínimo 15 anos. 
Deverá apresentar Certificação DOT, com relatório de inspeção, emitido pelo Fabricante. 
 
 
2 – No item 13 da Tabela de Especificações Mínimas, constante do item 3 do Termo de Referência – 
Anexo I do Edital: 
 
Onde se lê: 
 
Lanterna recarregável de LED de no mínimo 60 lumens de intensidade. Possui dissipador de calor. 
Autonomia de no mínimo 20 horas. À prova d'água resistente a profundidade mínima de 60 metros 
profundidade. Corpo em ABS de alta resistência. 
 
Leia-se: 
 
Lanterna recarregável de LED de no mínimo 120 lumens de intensidade. Autonomia de no 
mínimo 8 horas. À prova d'água resistente a profundidade mínima de 60 metros profundidade. 
Corpo em ABS de alta resistência ou material de melhor qualidade. 

http://www.comprasnet.go.gov.br/
http://www.bombeiros.go.gov.br/


 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADM. PENITENCIÁRIA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO 

DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL  

 

  

 Departamento de Compras e Licitações - DECOL 
Av. Consolação, Qd. 35, Lts. 03 ao 10, 22 e 23, Cidade Jardim – Goiânia/GO - 

fone (062) 3201- 6386 / comprascal@bombeiros.go.gov.br 
 

Página 2 de 2 

 

3 – As demais regras do edital permanecem inalteradas. 
 
4 – Na mesma oportunidade, informamos que a data para a sessão de abertura prevista para o dia 
10/05/2016 às 14h00min, será adiada para o dia 03/06/2016 às 14h00min. 
  
5 – No caso de dúvidas, os interessados poderão entrar em contato pelos telefones: (62) 3201-6386 
ou pelo e-mail: cbmgo.comprascal@gmail.com. 
  
  

Goiânia, 09 de maio de 2016.  
  
  

 
Joellen Luci Silvestre Vaz – SD QPC 

Pregoeira 
 

 
 
*O original deste documento encontra-se assinado e arquivado nesse Departamento, bem como acostado aos autos. 
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