
MUNICÍPIO DE JECEABA 
Estado de Minas Gerais 

                      Praça Dagmar de Souza Lobo, s/nº - CNPJ: 20.356.739/0001-48. 
 

1 
 

ERRATA DE EDITAL - SRP Nº 004/2019 
 

A Prefeitura Municipal de Jeceaba torna público, para conhecimento dos interessados, 

a ERRATA do Edital de Registro de Preço nº 004/2019, Pregão 007/2019, cujo objeto 

é registro e preço para eventual e futura contratação de serviços de empresa 

especializada para elaboração de projeto para combate a pânico e incêndio destinado 

a atender os eventos que ocorrerão no município de Jeceaba, que na planilha 

constantes nos anexos I, IV e VII, onde se lê: 

DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANT. 

Projeto I - Contratação de Empresa especializada, para  a elaboração de 
Projeto de Prevenção e combate a incêndio e pânico, incluindo 
equipamentos necessários como extintores, placas, e outros, o 
pagamento de todas as despesas, encargos, taxas e/ou tributos fiscais 
decorrentes da elaboração dos projetos, inclusive, todos os encargos para 
aprovação do projeto junto ao Corpo de Bombeiro de Minas Gerais, bem 
como o acompanhamento durante a montagem e realização do evento e 
liberação dos Alvarás e Licenciamento. Para atender os eventos de risco 
baixo (251 a 1.000 pessoas). Obs: O evento, o local e a data serão 
informados pela Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. 
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Projeto II - Contratação de Empresa especializada, para a elaboração de 
Projeto de Prevenção e combate a incêndio e pânico, incluindo 
equipamentos necessários como extintores, placas, e outros, o 
pagamento de todas as despesas, encargos, taxas e/ou tributos fiscais 
decorrentes da elaboração dos projetos, inclusive, todos os encargos para 
aprovação do projeto junto ao Corpo de Bombeiro de Minas Gerais, bem 
como o acompanhamento durante a montagem e realização do evento e 
liberação dos Alvarás e Licenciamento. Para atender os eventos de risco 
Médio (1.001 a 3.000 pessoas). Obs: O evento, o local e a data serão 
informados pela Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. 
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Projeto III - Contratação de Empresa especializada, para  a elaboração de 
Projeto de Prevenção e combate a incêndio e pânico, incluindo 
equipamentos necessários como extintores, placas, e outros, o 
pagamento de todas as despesas, encargos, taxas e/ou tributos fiscais 
decorrentes da elaboração dos projetos, inclusive, todos os encargos para 
aprovação do projeto junto ao Corpo de Bombeiro de Minas Gerais, bem 
como o acompanhamento durante a montagem e realização do evento e 
liberação dos Alvarás e Licenciamento. Para atender os eventos de risco 
Alto (3.001 a 10.000 pessoas). Obs: O evento, o local e a data serão 
informados pela Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. 
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Leia-se:  

DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANT. 

Projeto I - Contratação de Empresa especializada, para  a elaboração de 
Projeto de Prevenção e combate a incêndio e pânico, incluindo 
equipamentos necessários como extintores, placas, e outros, o 
pagamento de todas as despesas, encargos, taxas e/ou tributos fiscais 
decorrentes da elaboração dos projetos, inclusive, todos os encargos para 
aprovação do projeto junto ao Corpo de Bombeiro de Minas Gerais, bem 
como o acompanhamento durante a montagem e realização do evento e 
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liberação dos Alvarás e Licenciamento. Para atender os eventos de risco 
MÍNIMO (251 a 1.000 pessoas). Obs: O evento, o local e a data serão 
informados pela Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. 

Projeto II - Contratação de Empresa especializada, para a elaboração de 
Projeto de Prevenção e combate a incêndio e pânico, incluindo 
equipamentos necessários como extintores, placas, e outros, o 
pagamento de todas as despesas, encargos, taxas e/ou tributos fiscais 
decorrentes da elaboração dos projetos, inclusive, todos os encargos para 
aprovação do projeto junto ao Corpo de Bombeiro de Minas Gerais, bem 
como o acompanhamento durante a montagem e realização do evento e 
liberação dos Alvarás e Licenciamento. Para atender os eventos de risco 
BAIXO (1.001 a 3.000 pessoas). Obs: O evento, o local e a data serão 
informados pela Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. 
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Projeto III - Contratação de Empresa especializada, para  a elaboração de 
Projeto de Prevenção e combate a incêndio e pânico, incluindo 
equipamentos necessários como extintores, placas, e outros, o 
pagamento de todas as despesas, encargos, taxas e/ou tributos fiscais 
decorrentes da elaboração dos projetos, inclusive, todos os encargos para 
aprovação do projeto junto ao Corpo de Bombeiro de Minas Gerais, bem 
como o acompanhamento durante a montagem e realização do evento e 
liberação dos Alvarás e Licenciamento. Para atender os eventos de risco 
MÉDIO (3.001 a 10.000 pessoas). Obs: O evento, o local e a data serão 
informados pela Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. 
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Jeceaba, 15 de fevereiro de 2019. 

 

 

Karen Cristina de Jesus Pereira Silva Almeida 
Pregoeira 

 


