
 
 

 
Ref.:   Pregão Presencial  nº  057/2016 - FUNALFA 
           Processo nº 01367/2016         

Informam-se as seguintes alterações no edital do Pregão Presencial nº 057/2016 – 
FUNALFA: 
 
No item 15.1.1 do edital: 
Onde se lê: “15.1.1 - 100% (cem por cento) contra a entrega e aceitação dos projetos pela 
Prefeitura de Juiz de Fora, registrados no CREA/MG e aprovados pelo Corpo de Bombeiros Militar 
de Minas Gerais, acompanhados de todas as Planilhas, Memoriais Descritivos e demais 
documentos exigidos no escopo do Contrato”. 
 
Leia-se: “15.1.1 - 50% (cinquenta por cento) contra a entrega dos projetos com ciência pela 
Prefeitura de Juiz de Fora, registrados no CREA/MG, no Corpo de Bombeiros Militar de Minas 
Gerais, mediante Termo de Recebimento do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais”. 
 
“15.1.2 - 50% (cinquenta por cento) contra a entrega e aceitação dos projetos à Prefeitura de Juiz 
de Fora, registrados no CREA/MG e aprovados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, 
acompanhados de todas as Planilhas, Memoriais Descritivos e demais documentos exigidos no 
escopo do Contrato.” 
 
No item 12.1 do Anexo I do edital: 
Onde se lê: “12.1 - 100% (cem por cento) contra a entrega e aceitação dos projetos pela Prefeitura 
de Juiz de Fora, registrados no CREA/MG e aprovados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas 
Gerais, acompanhados de todas as Planilhas, Memoriais Descritivos e demais documentos 
exigidos no escopo do Contrato.” 
 
Leia-se: “12.1 - 50% (cinquenta por cento) contra a entrega dos projetos com ciência pela 
Prefeitura de Juiz de Fora, registrados no CREA/MG, no Corpo de Bombeiros Militar de Minas 
Gerais, mediante Termo de Recebimento do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.” 
 
“12.2 - 50% (cinquenta por cento) contra a entrega e aceitação dos projetos à Prefeitura de Juiz de 
Fora, registrados no CREA/MG e aprovados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, 
acompanhados de todas as Planilhas, Memoriais Descritivos e demais documentos exigidos no 
escopo do Contrato.” 
 
No item 2.2.1 do Anexo VIII – Minuta de Contrato: 
Onde se lê: “2.2.1 - 100% (cem por cento) contra a entrega e aceitação dos projetos pela 
Prefeitura de Juiz de Fora, registrados no CREA/MG e aprovados pelo Corpo de Bombeiros Militar 
de Minas Gerais, acompanhados de todas as Planilhas, Memoriais Descritivos e demais 
documentos exigidos no escopo do Contrato.” 
 
Leia-se: “2.2.1 - 50% (cinquenta por cento) contra a entrega dos projetos com ciência pela 
Prefeitura de Juiz de Fora, registrados no CREA/MG, no Corpo de Bombeiros Militar de Minas 
Gerais, mediante Termo de Recebimento do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.” 
 
“2.2.2 - 50% (cinquenta por cento) contra a entrega e aceitação dos projetos à Prefeitura de Juiz de 
Fora, registrados no CREA/MG e aprovados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, 
acompanhados de todas as Planilhas, Memoriais Descritivos e demais documentos exigidos no 
escopo do Contrato.” 
 

A partir da presente data esta errata passa a fazer parte integrante do edital da licitação, 
que tem a sua data de abertura adiada para o dia 31/03/2016 às 15:00h a se realizar na sala de 
licitações da CPL, na Av. Brasil, 2001, 6º andar. 
 
 

Juiz de Fora, 15 de março de 2016. 
 
 

Comissão Permanente de Licitação 


