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Aviso de Correção

Ref. Credenciamento nº 008/2019

Prezados Senhores,

Cumpre-nos esclarecer que no Edital, e conforme Oficio nº 256/2019 - SECULT

Onde se lê:

7 Camarote 01
credenciado

12.200,00
(Doze mil e
Duzentos
Reais)

- Camarote medindo 32m x 15m.

- É de responsabilidade do credenciado o custo das
despesas relacionada ao Projeto de Pânico e
Incêndio, tais como ART´s e Engenheiros.

- Apresentar ART de montagem e Alvará do Corpo
de Bombeiros até 7(sete) dias antes do evento
impreterivelmente.

-Não será permitida a venda de produtos em
garrafas, copos e/ou vasilhames de qualquer
natureza de vidro;

- A estrutura de Camarote deverá conter lâmpada
de emergência e extintor ABC de 6,0 Kg (Seis
quilos) e placas de saída de emergência.

- As tendas serão fornecidas pela Prefeitura
Municipal de Primavera do Leste, sendo todas
novas e deverão ser devolvidas da mesma forma,
ou seja, intactas;

- Não será permitida a venda de bebidas alcoólicas
para menores de 18 anos, e na dúvida sempre
solicitar o documento de identificação;

- A estrutura deverá ser de equipamento tubular de
encaixe galvanizado com piso modulado e elevada
capacidade de carga, apto para colocação em
quaisquer tipos de terreno (especialmente em
areia), com grade de contenção, e quantidade de 2
escadas para entrada e saída, conforme exigência
dos bombeiros, sendo a cobertura tipo tenda, em
lona antichamas, na cor branca, abrangendo toda a
área

- Toda a estrutura deverá atender às
especificações da Associação Brasileira das
Normas Técnicas (ABNT); Art e demais
documentos exigidos por lei; Transporte,
alimentação, montagem, desmontagem e
segurança por conta da empresa contratada

- O credenciado poderá vender comercializar
bebidas para população.

- O Credenciado será o responsável pelo projeto de
pânico e incêndio junto ao Corpo de Bombeiro
visando a proteção de todos os presentes no
Camarote, ficando a prefeitura isenta de qualquer
situação. O Camarote não poderá funcionar sem a
autorização dos bombeiros.

- O preço máximo a ser cobrado por cervejas e
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refrigerante é de até R$ 4,00;

- O preço máximo a ser cobrado por água é de
R$3,00;

- Não será disponibilizado energia Trifásica

- O credenciado será obrigado a entregar 20
pulseiras ou credenciais por dia para acesso a
camarote para a administração pública como
contrapartida.

Leia-se:

7 Camarote
01

credenciado
12.200,00
(Doze mil e
Duzentos
Reais)

- Camarote medindo 32m x 15m.

- É de responsabilidade do credenciado o custo das
despesas relacionada ao Projeto de Pânico e
Incêndio, tais como ART´s e Engenheiros.

- Apresentar ART de montagem e Alvará do Corpo
de Bombeiros até 7(sete) dias antes do evento
impreterivelmente.

-Não será permitida a venda de produtos em
garrafas, copos e/ou vasilhames de qualquer
natureza de vidro;

- A estrutura de Camarote deverá conter lâmpada
de emergência e extintor ABC de 6,0 Kg (Seis
quilos) e placas de saída de emergência.

- Não será permitida a venda de bebidas alcoólicas
para menores de 18 anos, e na dúvida sempre
solicitar o documento de identificação;

- A estrutura deverá ser de equipamento tubular de
encaixe galvanizado com piso modulado e elevada
capacidade de carga, apto para colocação em
quaisquer tipos de terreno (especialmente em
areia), com grade de contenção, e quantidade de 2
escadas para entrada e saída, conforme exigência
dos bombeiros, sendo a cobertura tipo tenda, em
lona antichamas, na cor branca, abrangendo toda a
área

- Toda a estrutura deverá atender às
especificações da Associação Brasileira das
Normas Técnicas (ABNT); Art e demais
documentos exigidos por lei; Transporte,
alimentação, montagem, desmontagem e
segurança por conta da empresa contratada

- O credenciado poderá vender comercializar
bebidas para população.

- O Credenciado será o responsável pelo projeto de
pânico e incêndio junto ao Corpo de Bombeiro
visando a proteção de todos os presentes no
Camarote, ficando a prefeitura isenta de qualquer
situação. O Camarote não poderá funcionar sem a
autorização dos bombeiros.

- O preço máximo a ser cobrado por cervejas e
refrigerante é de até R$ 4,00;

- O preço máximo a ser cobrado por água é de
R$3,00;

- Não será disponibilizado energia Trifásica
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- O credenciado será obrigado a entregar 20
pulseiras ou credenciais por dia para acesso a
camarote para a administração pública como
contrapartida.

O edital com o este anexo de correção encontra-se a disposição dos
interessados na Comissão de Licitação, sito à Rua Maringá, 444, Centro Primavera do
Leste – MT e as demais cláusulas e Anexos permanecem inalterados. A data de
abertura permanece inalterada.

Atenciosamente,

José Ricardo Alves de Oliveira
Analista de Licitação

*Original assinado nos autos do processo.
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