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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO

 
 
 

ERRATA Nº 01/2018

AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL SRP Nº 001/2018

 

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, neste ato representado por seu Pregoeiro,
designado pela Portaria n. 65/2018 – CG/CBMGO, torna público para conhecimento dos interessados,
referente ao PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL SRP Nº 001/2018, cujo objeto é a
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COMBATE A INCÊNDIO E SALVAMENTO, que
está disponível na internet nos seguintes sites: www.comprasnet.go.gov.br,  e
www.bombeiros.go.gov.br/licitacoes, a ERRATA Nº 01/2018:

 

1 - No item 8.7. do Edital:
 

Onde se lê:
8.7. Deverão acompanhar a Proposta Comercial ainda os seguintes documentos, sob pena de
DESCLASSIFICAÇÃO:
I. CERTIFICAÇÕES, LAUDOS E MANUAIS previstos no item 6 do Termo de Referência
(Anexo I) do Edital.
II. CATÁLOGO DESCRITIVO E/OU PROSPECTOS do produto licitado ou cópias
autenticadas dos mesmos, que contenham a descrição ou informações do objeto, as quais
comprovarão que efetivamente o produto/equipamento ofertado existe no mercado e que
apresenta as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência (Anexo I) deste
Edital, com apresentação nítida e legível.
a) No caso de catálogo com diversos modelos a proponente deverá identificar qual a
marca/modelo em que estará concorrendo na licitação.
b) Quando o catálogo for omisso na descrição de algum item de composição, será aceita
Declaração Complementar do Fabricante,Distribuidor, ou Representante de Empresa
Estrangeira, descrevendo a especificação faltante no prospecto contendo, inclusive, a afirmação
do compromisso de entrega do produto na forma ora declarada, sob pena de desclassificação da
proposta. Ficando ressalvado que a descrição deverá ser a do objeto ofertado, não podendo ser
cópia fiel do contido no presente Edital, salvo se esta corresponder em sua integralidade às
especificações requisitadas.
 

Leia-se:
8.7. Deverão acompanhar a Proposta Comercial ainda os seguintes documentos, sob pena
de DESCLASSIFICAÇÃO:
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I. CATÁLOGOS DESCRITIVOS, PROSPECTOS E/OU DOCUMENTOS do objeto, bem
como de todos os itens constantes da tabela do ENCARTE 01, assim também,
que comprovem que os eixos atendem ao exigido ou cópias autenticadas dos mesmos, que
contenham a descrição ou informações do objeto, as quais comprovarão que efetivamente o
produto/equipamento ofertado existe no mercado e que apresenta as especificações técnicas
mínimas exigidas no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital, com apresentação nítida e
legível.

a) No caso de catálogo com diversos modelos a proponente deverá identificar qual a
marca/modelo em que estará concorrendo na licitação.
b) Quando o catálogo for omisso na descrição de algum item de composição, será aceita
Declaração Complementar do Fabricante,Distribuidor, ou Representante de Empresa
Estrangeira, descrevendo a especificação faltante no prospecto contendo, inclusive,
a afirmação do compromisso de entrega do produto na forma ora declarada, sob pena de
desclassificação da proposta. Ficando ressalvado que a descrição deverá ser a do objeto
ofertado, não podendo ser cópia fiel do contido no presente Edital, salvo se esta
corresponder em sua integralidade às especificações requisitadas.
c) Os documentos exigidos neste inciso deverão ser apresentados em língua
portuguesa, ou quando apresentados em língua estrangeira, deverão atender o item
5.2 do Edital.

 
2 - No item 9.3.5 do Edital:
 

Onde se lê:
9.3.5. Para comprovação da Qualificação Técnica:
I. A fim de verificar-se a qualificação técnica para aquisição do objeto deste edital, a licitante
deverá comprovar através da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s)
por pessoa jurídica de direito público ou privado, em consonância com o Termo de Referência
(Anexo I).

a) O atestado deverá conter, no mínimo, o nome da empresa/órgão contratante, o nome
do responsável e dados de contato (endereço, telefone, etc.), para fins de conferência.

II. Conforme item 6 do Termo de Referência, a licitante deverá, juntamente com os
documentos de habilitação, entregar os documentos abaixo relacionados, sob pena de
desclassificação. Os documentos deverão ser apresentados em língua portuguesa, ou
quando apresentados em língua estrangeira, deverão atender o item 5.2 do Edital:

a) Memorial descritivo da viatura comprovando o atendimento integro das condições
exigidas no Caderno de Especificações que integra o ENCARTE 01;
b) Catálogos, prospectos ou documentação em português para todos os itens constante da
tabela do ENCARTE 01, bem como, que 
comprovem que os eixos atendem ao exigido;
c) Prospecto do projeto do encarroçamento da viatura com os seguintes detalhamentos:

1. Prospecto da bomba de incêndio ofertada, onde possa constatar as
especificações técnicas, com vista em corte da bomba e com a curva de
rendimento da bomba;
2. Compartimentos das gavetas;
3. Detalhamento da transmissão da bomba contra incêndios;
4. Esquema hidráulico;
5. Tanque de água especificando formato, fixação e vistas em planta dos quebra-
ondas;
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6. Memorial de cálculo de distribuição de cargas encontradas nos eixos e relação
peso-potência do conjunto em ordem de marcha.

 
Leia-se:

9.3.5. Para comprovação da Qualificação Técnica:
I. A fim de verificar-se a qualificação técnica para aquisição do objeto deste edital, a
licitante deverá comprovar através da apresentação de Atestado(s) de Capacidade
Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em consonância
com o Termo de Referência (Anexo I).

a) O atestado deverá conter, no mínimo, o nome da empresa/órgão contratante, o
nome do responsável e dados de contato (endereço, telefone, etc.), para fins de
conferência.

II. Conforme item 6 do Termo de Referência, a licitante deverá, juntamente com os
documentos de habilitação, entregar os documentos abaixo relacionados, sob pena de
desclassificação. Os documentos deverão ser apresentados em língua portuguesa, ou
quando apresentados em língua estrangeira, deverão atender o item 5.2 do Edital:

a) Memorial descritivo da viatura comprovando o atendimento integro das
condições exigidas no Caderno de Especificações que integra o ENCARTE 01;
b) Prospecto do projeto do encarroçamento da viatura com os seguintes
detalhamentos:

1. Prospecto da bomba de incêndio ofertada, onde possa constatar as
especificações técnicas, com vista em corte da bomba e com a curva de
rendimento da bomba;
2. Compartimentos das gavetas;
3. Detalhamento da transmissão da bomba contra incêndios;
4. Esquema hidráulico;
5. Tanque de água especificando formato, fixação e vistas em planta dos
quebra-ondas;
6. Memorial de cálculo de distribuição de cargas encontradas nos eixos e
relação peso-potência do conjunto em ordem de marcha.

 
3 - No item 4.1. do Termo de Referência (Anexo I do Edital):
 

Onde se lê:
4.1. O presente Termo refere-se à aquisição de 10 veículos especiais destinados a salvamento e
combate a incêndios, cujo detalhamento completo do objeto observará o Caderno de
Especificações que integra o ENCARTE 01. 

 
Leia-se:

4.1. O presente Termo refere-se à eventual aquisição de 10 veículos especiais destinados a
salvamento e combate a incêndios, cujo detalhamento completo do objeto observará o Caderno
de Especificações que integra o ENCARTE 01. 

 
 
4 - No item 10. GARANTIA do Termo de Referência (Anexo I do Edital):
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Onde se lê:
10.1. A licitante deverá apresentar documentação original informando, no mínimo, das
garantias abaixo descritas relativas à garantia geral incluindo a manutenção prevista em manual
com reposição de peças, garantia específicas e os prazos contados a partir da data de
recebimento definitivo do objeto, pelo qual obriga-se independentemente de ser ou não o
fabricante do produto a efetuar a qualquer tempo substituições ou reparações nos veículos,
objetos desta licitação, e equipamentos em virtude de quaisquer defeitos de fabricação
(manufatura, construção, montagem) ou de concepção (projeto, design), e chassi a ser utilizado
na montagem do veículo, pelos prazos abaixo estipulados, contados a partir do recebimento
definitivo do objeto pela Administração, na seguinte conformidade:

 
Leia-se:

10.1. A licitante deverá apresentar, no momento da entrega do objeto, documentação original
informando, no mínimo, das garantias abaixo descritas relativas à garantia geral incluindo a
manutenção prevista em manual com reposição de peças, garantia específicas e os prazos
contados a partir da data de recebimento definitivo do objeto, pelo qual obriga-se
independentemente de ser ou não o fabricante do produto a efetuar a qualquer tempo
substituições ou reparações nos veículos, objetos desta licitação, e equipamentos em virtude de
quaisquer defeitos de fabricação (manufatura, construção, montagem) ou de concepção
(projeto, design), e chassi a ser utilizado na montagem do veículo, pelos prazos abaixo
estipulados, contados a partir do recebimento definitivo do objeto pela Administração, na
seguinte conformidade:

 
5 - As demais regras do edital permanecem inalteradas.
6 - Na mesma oportunidade, informamos que a NOVA DATA para a SESSÃO de abertura será  DIA
05/04/2018 ÀS 09H00MIN.
7 - No caso de dúvidas, os interessados poderão entrar em contato pelo telefone: +55 (62) 3201-6386 ou
pelo e-mail: cbmgo.comprascal@gmail.com.
 

Goiânia, 20 de março de 2018.
 
 

Thiago de LUCENA Godim – CAP QOC
Pregoeiro/ CBMGO

Documento assinado eletronicamente por THIAGO DE LUCENA GONDIM, CHEFE DE
DEPARTAMENTO/SEÇÃO, em 20/03/2018, às 09:16, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1857444
e o código CRC 615F76C7.

Comando de Apoio Logístico
Departamento de Compras e Licitações – DECOL

Av. Consolação, Qd. 35, Lts. 03 ao 10, 22 e 23, Cidade Jardim – Goiânia/GO - fone +55 (62) 3201- 6386 -
cbmgo.comprascal@gmail.com

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=1857444&crc=615F76C7
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Referência: Processo nº 201700011000739 SEI 1857444


