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

ERRATA 01 - PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL SRP N. 001/2016
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, neste ato representado por seu pregoeiro,
designado pela Portaria n. 153/2016 – CG/CBMGO, torna público para conhecimento dos
interessados, referente ao Pregão Presencial Internacional SRP n. 001/2016, cujo objeto é o
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONJUNTO UNIFORME
ANTICHAMAS PARA BOMBEIRO – JAPONA E CALÇA 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 Publicados, a ERRATA 01 DO
PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL SRP N. 001/2016 - CBMGO:
1 – Nos itens 9.3.4. “I” e 11.10. “I” do Edital; e 1.11 do Anexo I – Termo de Referência
Onde se lê:
I. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo(s) Distribuidor(es) da Justiça do
9.3.4. “I” domicílio da sede da empresa, com data não anterior a 30 (trinta) dias da data da entrega das
propostas;
I. Os lances ofertados deverão ocorrer em moeda nacional (Real) e ao final da disputa as proposta,
pela taxa de conversão de venda comercial do Dólar Americano ou do Euro, câmbio oficial vigente
11.10. “I” no dia útil imediatamente anterior a data de abertura do certame, disponível no Sistema de
Informações do Banco Central do Brasil – SISBACEN, conforme previsão do inciso II, art. 42, da Lei
nº 8.666/93.
1.11. Certificação exigida: ... A cinta de ancoragem deverá ser Certificada conforme a Norma EN
1.11
1498 A:2007, e EN 358:2000 e a argola metálica deverá ser Certificada conforme a Norma
EN362:2000.
Leia-se, respectivamente:
I. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo(s) Distribuidor(es) da Justiça do
9.3.4. “I” domicílio da sede da empresa, com data não anterior a 90 (noventa) dias da data da entrega das
propostas (conforme item 9.4);
I. Os lances ofertados deverão ocorrer em moeda nacional (Real), devendo a conversão ser
realizada pela taxa de conversão de venda comercial do Dólar Americano ou do Euro, câmbio
11.10. “I” oficial vigente no dia útil imediatamente anterior a data de abertura do certame, disponível no
Sistema de Informações do Banco Central do Brasil – SISBACEN, sendo ao final da disputa, feita
a reconversão para a moeda de origem.
1.11. Certificação exigida: ... A cinta de ancoragem deverá ser Certificada conforme a Norma EN
1.11
1498 A:2007, e EN 358:2000 e a argola metálica deverá ser Certificada conforme a Norma EN364.
2 – As demais regras do edital permanecem inalteradas.
3 – No caso de dúvidas, os interessados poderão entrar em contato pelos telefones: (62) 3201-6386
ou pelo e-mail: cbmgo.comprascal@gmail.com.

Goiânia, 05 de agosto de 2016.

Thiago de Lucena Gondim - CAP QOC
Pregoeiro/CBMGO

*O original deste documento encontra-se assinado e arquivado nesse Departamento, bem como acostado aos autos.
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 1 de 1

