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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO

 
 
 

ERRATA E ADIAMENTO

AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2018

 

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, neste ato representado pela Pregoeira, designada pela
Portaria nº 65/2018 – CG/CBMGO, torna público para conhecimento dos interessados, referente ao Edital
do Pregão Eletrônico nº 023/2018, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE VIATURAS ADMINISTRATIVAS, VEÍCULOS TIPO AUTO VISTORIA
(AV) PARA O  CBM/GO, que está disponível na internet nos sites www.comprasnet.go.gov.br
e www.bombeiros.go.gov.br (Menu - Serviços - Licitações - Editais Publicados), a ERRATA E
ADIAMENTO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2018 - CBMGO:
 

1 - No item 6.1 do Termo de Referência (Anexo I do Edital):
 
Onde se lê:
6.1. O objeto deverá ser fornecido, novo, sem uso, fabricação nacional, ano e modelo não
inferior à data da contratação ou posterior, devidamente emplacado e licenciado no Estado de
Goiás, em conformidade com a demanda apresentada pela Corporação.
 
Leia-se:
6.1. O objeto deverá ser fornecido, novo, sem uso, fabricação nacional, ano e modelo não
inferior à data da contratação ou posterior, devidamente emplacado e licenciado no nome
do CONTRATANTE, em conformidade com a demanda apresentada pela Corporação.

 
2 - No item 8.1 do Termo de Referência (Anexo I do Edital):

 
Onde se lê:
8.1. O prazo de entrega das viaturas será de no máximo 90 (noventa) dias, contados a partir da
publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado de Goiás.
 
Leia-se:
8.1. O prazo de entrega das viaturas será de no máximo 120 (cento e vinte) dias, contados a
partir da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado de Goiás.

 
3 – Nos itens e subitens 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.2 e 9.3 do Termo de Referência (Anexo
I do Edital):

http://www.bombeiros.go.gov.br/
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Onde se lê:
9.1. A licitante deverá apresentar documentação original, no momento da entrega dos
veículos, informando, no mínimo, das garantias abaixo descritas relativas à garantia geral
incluindo a manutenção prevista em manual com reposição de peças, a 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: 
9.1.1. Garantia Geral: Para o veículo, como conjunto completo, deve ser de no mínimo 24
(vinte e quatro) meses, sem limite de quilometragem, incluindo todas as revisões obrigatórias
exigidas para o veículo e previstas no manual do veículo, equipamentos eletro-eletrônicos e
demais acessórios instalados. 
[...] 
9.1.2. Durante o período de garantia do objeto, este deverá estar abrigado contra vícios, ou seja,
mantendo o perfeito e integral funcionamento, sendo substituído, integralmente, se for o caso. 
9.1.3. A CONTRATADA deverá garantir a disponibilidade no mercado de peças, materiais,
equipamentos que compõem o veículo e suas adaptações e eventuais atualizações de softwares,
pelo período ininterrupto de 10 (dez) anos, já incluso o período normal da garantia, contados a
partir do recebimento definitivo dos veículos. 
9.1.4. A garantia ofertada pela CONTRATADA para todos os equipamentos e itens dos
veículos deverá, obrigatoriamente, ser prestada pelo fabricante, pela CONTRATADA ou por
rede de assistência técnica credenciada; 
9.1.5. A CONTRATADA deverá manter rede de assistência técnica, no estado de Goiás ou
Distrito Federal, com capacidade para realizar durante o período de garantia, a manutenção dos
veículos e adaptações. Caso contrário, deverá enviar equipe volante até a sede do Grupamento
de Bombeiros detentora do veículo, onde o serviço será executado, ou conduzir o veículo até a
localidade onde o serviço será prestado, sendo que a responsabilidade e as despesas, seguros,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, além do transporte, que nesse caso deverá ser
realizado em veículo apropriado (veículo cegonha, plataforma, carreta ou guincho plataforma),
correrão única e exclusivamente por conta da CONTRATADA. 
[...] 
9.2. A toda e qualquer constatação pela CONTRATADA, da necessidade de correção técnica de
componentes inadequados instalados de fábrica, que necessite de ajuste ou substituição,
denominada “recall”, deverá a CONTRATADA emitir notificação contendo indicação das
medidas necessárias para a regularização imediata do problema ao Departamento de
Recebimento de Materiais e Gestão de Contratos - DERC , situado Av. Consolação, Qd. 35,
Lts. 03 ao 10, 22 e 23, Cidade Jardim – Goiânia/GO, CEP 74.425.535 - fone (062) 3201- 6389,
a qual se responsabilizará pela emissão de circular aos Grupamentos de Bombeiros
destinatários dos veículos adquiridos. 
9.3. A CONTRATADA estará obrigada a cientificar a sua rede prestadora de assistência
técnica, de maneira inequívoca, das condições gerais de garantia conferidas aos mesmos, no
prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar da publicação do extrato do Contrato em diário
oficial do Estado.
 
Leia-se:
9.1. A licitante deverá apresentar documentação original, no momento da entrega dos
veículos, informando, no mínimo, da garantia abaixo descrita relativas à garantia geral,
a 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
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pela Administração, na seguinte conformidade: 
9.1.1. Garantia Geral: Para o veículo, como conjunto completo, deve ser de no mínimo
24 (vinte e quatro) meses ou 60 000 (sessenta mil) quilômetros, o que vencer primeiro.
9.1.2. Durante o período de garantia do objeto, este deverá estar abrigado contra vícios, ou
seja, mantendo o perfeito e integral funcionamento, sendo substituído, integralmente, se for o
caso. 
9.1.3. A CONTRATADA deverá garantir a disponibilidade no mercado de peças, materiais,
equipamentos que compõem o veículo e suas adaptações e eventuais atualizações de softwares,
pelo período ininterrupto de 10 (dez) anos, já incluso o período normal da garantia, contados
a partir do recebimento definitivo dos veículos. 
9.1.4. A garantia ofertada pela CONTRATADA para todos os equipamentos e itens dos
veículos deverá, obrigatoriamente, ser prestada pelo fabricante, pela CONTRATADA ou por
rede de assistência técnica credenciada; 
9.1.5. A CONTRATADA deverá manter rede de assistência técnica, no estado de Goiás ou
Distrito Federal, com capacidade para realizar durante o período de garantia, a manutenção
dos veículos e adaptações. Caso contrário, deverá enviar equipe volante até a sede do
Grupamento de Bombeiros detentora do veículo, onde o serviço será executado, ou conduzir o
veículo até a localidade onde o serviço será prestado, sendo que a responsabilidade e as
despesas, seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, além do transporte, que
nesse caso deverá ser realizado em veículo apropriado (veículo cegonha, plataforma, carreta
ou guincho plataforma), correrão única e exclusivamente por conta da CONTRATADA. 
[...]
9.2. A toda e qualquer constatação pela CONTRATADA, da necessidade de correção técnica
de componentes inadequados instalados de fábrica, que necessite de ajuste ou substituição,
denominada “recall”, deverá a CONTRATADA emitir notificação contendo indicação das
medidas necessárias para a regularização imediata do problema ao Departamento de
Recebimento de Materiais e Gestão de Contratos - DERC , situado Av. Consolação, Qd. 35,
Lts. 03 ao 10, 22 e 23, Cidade Jardim – Goiânia/GO, CEP 74.425.535 - fone (062) 3201- 6389,
a qual se responsabilizará pela emissão de circular aos Grupamentos de Bombeiros
destinatários dos veículos adquiridos. 
9.3. A CONTRATADA estará obrigada a cientificar a sua rede prestadora de assistência
técnica, de maneira inequívoca, das condições gerais de garantia conferidas aos mesmos, no
prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias a contar da publicação do extrato do Contrato em
diário oficial do Estado.
 

4 – Ficam revogados os subitens 9.1.1.1, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8 e 9.1.9 do Termo de Referência (Anexo I
do Edital):
 
5 - No item 11.1 do Termo de Referência (Anexo I do Edital):
 

Onde se lê:
11.1. A entrega dos veículos encerrar-se-á no prazo máximo 90 (noventa) dias, contados a
partir da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado de Goiás, observando o
local de entrega indicado pelo CONTRATANTE.
 
Leia-se:
11.1. A entrega dos veículos encerrar-se-á no prazo máximo 120 (cento e vinte) dias,
contados a partir da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado de Goiás,
observando o local de entrega indicado pelo CONTRATANTE.
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6 - No item 1.4.6 do Encarte 1 - Caderno de Especificações do Termo de Referência (Anexo I do
Edital):
 

Onde se lê:
1.4.6. Tanque de combustível: capacidade mínima de 45 litros.
 
Leia-se:
1.4.6. Tanque de combustível: capacidade mínima de 41 litros.

 
7 – As demais regras do edital permanecem inalteradas.
 
8 – Na mesma oportunidade, informamos que a data para a sessão de abertura prevista para o dia
21/11/2018 às 09h00min, SERÁ ADIADA PARA O DIA 03/12/2018 ÀS 09H00MIN,
CONSIDERANDO OS MESMOS PRAZOS PREVISTOS PARA PROPOSTA E DEMAIS
FASES DO PREGÃO.
 
9 – No caso de dúvidas, os interessados poderão entrar em contato pelos telefones: (62) 3201-6386 ou
pelo e-mail: cbmgo.comprascal@gmail.com.
 

Goiânia, 19 de novembro de 2018.
 
 

Joellen Luci Silvestre Vaz – CB QPC
Pregoeira/ CBMGO

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOELLEN LUCI SILVESTRE VAZ, Pregoeiro (a), em
19/11/2018, às 14:48, 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 4821161
e o código CRC F2635A73.
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