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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO

 
 
 

ERRATA Nº 01/2018

AO EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018

 

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, neste ato representado pelo Presidente da Comissão
Especial, designado pela Portaria nº 382/2018 – CG/CBMGO, torna público para conhecimento dos
interessados, referente ao Edital de Chamada Pública nº 001/2018, cujo objeto é a SELEÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, COM O OBJETIVO DE
REPRESENTAR AS ENTIDADES PUBLICAS, NO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS
DE PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DAS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA
ELÉTRICA, NO CUMPRIMENTO DA LEI 13.280/16, REGULAMENTADO PELA AGÊNCIA
NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, que está disponível na internet no site
www.bombeiros.go.gov.br (Menu - Serviços - Licitações - Editais Publicados), a ERRATA Nº
01/2018 DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 - CBMGO, após pedidos de
esclarecimentos de empresa interessada em participar do certame:
 

1 – No Preâmbulo do Edital:
 

Onde se lê:
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, neste ato representado pelo Comando de
Apoio Logístico, localizada no endereço Av. Consolação Qd. 35, Lts. 03 a 10, bairro Cidade
Jardim, Goiânia, Estado de Goiás, torna público para conhecimento dos interessados que, com
base no art. 25 “caput”, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, divulga o presente
edital de chamada pública para SELEÇÃO de empresas especializadas em eficiência
energética e interessadas em realizar diagnóstico de eficiência energética em todas as
instalações dos prédios do CBMGO, bem como de qualquer outro Órgão ou Entidade indicado
pela Corporação, com o objetivo de implantar em todas as suas etapas, o Programa de
Eficiência Energética – PEE, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL,
no cumprimento da lei 13.280/16.
 
Leia-se:
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, neste ato representado pelo Comando de
Apoio Logístico, localizada no endereço Av. Consolação Qd. 35, Lts. 03 a 10, bairro Cidade
Jardim, Goiânia, Estado de Goiás, torna público para conhecimento dos interessados que, com
base no art. 25 “caput”, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, divulga o presente
edital de chamada publica para SELEÇÃO de empresas especializadas em eficiência
energética e interessadas em avaliar e selecionar, dentre as Unidades do CBMGO, relacionadas
no item 1.2 deste Instrumento, aquelas que apresentarem as melhores condições de
competitividade para este tipo de certame, visando abranger o máximo de Unidades possíveis e
dentro da verba disponibilizada pela ENEL/GO e permitida para a tipologia Poder
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Público, bem como de qualquer outro órgão ou Entidade indicado pela Corporação, com o
objetivo de implantar em todas as suas etapas, o Programa de Eficiência Energética – PEE,
regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, no cumprimento da lei
13.280/16.

 
2 – No subitem 1.1, do item 1 - DO OBJETO do Edital:

 
Onde se lê:
1.1. Chamada pública com vistas à seleção de empresas interessadas em realizar diagnóstico de
eficiência energética nos prédios e todas as instalações do Corpo de Bombeiros Militar no
Estado de Goiás, localizados nos endereços relacionados no item 1.2, com o objetivo de
implantar em todas as suas etapas, o Programa de Eficiência Energética – PEE, regulado pela
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, devendo ser observadas e seguidas todas as
diretrizes da Chamada Pública de Projetos da ENEL, vigente à época de apresentação do
projeto, publicada no site da citada concessionária de energia elétrica, bem como todos os
documentos elaborados deverão seguir os preceitos técnicos da Distribuidora de Energia
Elétrica, e da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL.
 
Leia-se:
1.1. Chamada pública com vistas à seleção de empresas interessadas em avaliar e selecionar
dentre as Unidades do CBMGO, relacionadas no item, 1.2 deste Instrumento, aquelas que
apresentarem as melhores condições de competitividade para este tipo de certame, visando
abranger o máximo de Unidades possíveis e dentro da verba disponibilizada pela ENEL/GO e
permitida para a tipologia Poder Público. Implantar em todas as suas etapas, o Programa de
Eficiência Energética – PEE, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL,
devendo ser observadas e seguidas todas as diretrizes da Chamada Pública de Projetos da
ENEL, vigente à época de apresentação do projeto, publicada no site da citada concessionária
de energia elétrica, bem como todos os documentos elaborados deverão seguir os preceitos
técnicos da Distribuidora de Energia Elétrica, e da Agência Nacional de Energia Elétrica,
ANEEL
 

3 – No subitem 2.2.3 do item 2. CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO do Edital:
 

Onde se lê:
2.2.3. Documentação comprobatória da elaboração de projetos ou diagnósticos de eficiência
energética dos profissionais vinculados à participante, quais sejam:
 
Leia-se:
2.2.3. Documentação comprobatória da elaboração de projetos ou diagnósticos de eficiência
energética dos profissionais vinculados e/ou da empresa participante, quais sejam:
 

4 – As demais regras do edital permanecem inalteradas.
 
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, 26 de outubro de 2018.
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Thiago de Lucena Gondim – MAJ QOC
Presidente da Comissão especial / CBMGO

 
 

Documento assinado eletronicamente por THIAGO DE LUCENA GONDIM, Presidente de
Comissão, em 29/10/2018, às 11:22, 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 4557212
e o código CRC B1A5DC62.
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