Prefeitura do Município de Tietê
ESTADO DE SÃO PAULO

Tietê, 29 de abril de 2022

TERMO DE REFERENCIA

Quantidade
Área total construída: A = 4.815,71 m²

Assinado por 1 pessoa: ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tiete.1doc.com.br/verificacao/6407-97AC-96E4-7F77 e informe o código 6407-97AC-96E4-7F77

Objeto
Implantação de Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio no “Centro de Exposições e Eventos Luís Uliana”
– FAIT.

As quantidades para instalação de equipamentos necessários encontram-se no projeto de Prevenção e Combate a
Incêndio que tem como responsável técnico Alessandro Alves do Amaral – CREA: 5063209696.

Especificação do objeto
Visa o presente processo a Contratação de empresa com profissionais especializados, devidamente
registrada no CREA, para serviço de implantação de sistema de prevenção e combate a incêndio no “Centro
de Exposições e Eventos Luís Uliana” – FAIT, conforme projeto e descritivo de serviços.
Justificativa
A contratação se faz necessária visto que trata-se de serviço específico que deve ser elaborado por profissionais
habilitados, através de empresa devidamente registrada no CREA. O serviço é essencial visto que, para
possibilidade de realização de eventos no local é necessária a emissão do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo
de Bombeiros) que só será emitido após a implantação do sistema de prevenção e combate a incêndio
conforme o projeto existente.
Prazo para execução dos serviços
20 dias contados a partir da emissão da autorização de fornecimento (AF).

Responsabilidade técnica
A empresa contratada deverá emitir todas as anotações de responsabilidade técnica (ART) exigidas pelo Corpo
de Bombeiros para emissão do AVCB.
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