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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Gabinete de Segurança Institucional

Subsecretaria Militar

ERRATA Nº 01 – ERRATA AO TERMO DE REFERÊNCIA (Doc SEI 20597025)
A Subsecretaria Adjunta de Prevenção a Risco da SSMGSI, neste ato representada pelo Subsecretário Adjunto de
Prevenção a Risco da SSMGSI, torna público para conhecimento dos interessados, a ERRATA Nº 01 - ERRATA AO
TERMO DE REFERÊNCIA:
 
1 – No Item 2.4  Definição da Natureza do Serviço, constante no Termo de Referência:
 
Onde se lê:
"2.4  Definição da Natureza do Serviço
Serviço de manutenção em extintores de incêndio, descrição: contratação de empresa especializada em manutenção
completa em extintores de incêndio AP-10L, CO2-4KG, CO2-6KG, CO2-7KG, CO2-8KG, CO2-9KG, CO2-10KG,
CO2-25KG, PQS-4KG, PQS-6KG E PQS-8KG Código do Item: 0557.002.0057 (ID - 159175)
Manutenção em extintores de incêndio, descrição: servicos de recarga, manutenção, teste hidrostático e reparos em
extintores de incêndio, tipo PQS 12 KG código do item: 0557.002.0045 (id - 150060)
Manutenção em extintores de incêndio, descrição: servicos de recarga, manutenção, teste hidrostático e reparos em
extintores de incêndio, tipo PQS 50KG Código do Item: 0557.002.0043 (ID - 147172)
Manutenção em extintores de incêndio, descrição: servicos de recarga, manutenção, teste hidrostático e reparos em
extintores de incêndio, tipo espuma mecanica (EM) 50 kg código do item: 0557.002.0060 (id - 165629)
Manutenção em extintores de incêndio ,descrição: contratação de empresa especializada para realização de servico de
inspeção e teste hidrostático em mangueiras de incêndio código do item: 0557.002.0021 (id - 118743)
Trata-se de serviço prestado por escopo, essencial e sem necessidade de alocação contínua de mão de obra.”
 
Leia-se:
"2.4  Definição da Natureza do Serviço
Serviço de manutenção em extintores de incêndio, descrição: contratação de empresa especializada na manutenção
extintores de incêndio (níveis I, II e III) dos tipos: Gás Carbônico (CO2), Pó Químico Seco (PQS), Espuma Mecânica  
(EM) e Água Pressurizada (AP) - Código do Item: 0557.002.0062 (ID - 170480).
Serviço de manutenção em mangueira incêndio, descrição: contratação de empresa especializada para realização de
manutenção em mangueiras de incêndio tipo II (1 1/2`` e 2 1/2``), origem: pessoa jurídica - código do item:
0557.020.0001 (ID 170558).
Trata-se de serviço prestado por escopo, essencial e sem necessidade de alocação contínua de mão de obra.”
 
2 - Os demais itens do referido Termo de Referência permanecem inalterados.
 

VINICIUS RIBEIRO RODRIGUES
CAP BM

ASSISTENTE OPERACIONAL
 
 

MARCELO ROSA DOS SANTOS
TEN CEL BM
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ASSESSOR OPERACIONAL
 
 

Ratifico:
BRUNO BRAGA MARTINS

CEL BM
SUBSECRETÁRIO ADJUNTO DE PREVENÇÃO A RISCO

 

 
Rio de Janeiro, 09 setembro de 2021

Documento assinado eletronicamente por Vinicius Ribeiro Rodrigues, Capitão, em 09/09/2021, às 16:57,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de
2019.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Rosa dos Santos, Tenente Coronel, em 09/09/2021, às 16:57,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de
2019.

Documento assinado eletronicamente por Bruno Braga Mar�ns, Subsecretário Adjunto, em 10/09/2021, às 10:27,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de
2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6,
informando o código verificador 21965242 e o código CRC 28EAB01D.
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