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PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2019 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 

 
 LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

OU EQUIPARADAS 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria 
e assessoria de engenharia para a renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 
– AVCB – do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco, junto ao Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Minas Gerais (CBMMG). 
 
PROCESSO INTERNO N°: 28/2019 – ECM: 76419.  
 

ESCLARECIMENTO  02 
 
ENVIADO VIA E-MAIL EM 04/11/2019 11:56 
 
Á Comissão de licitação. 
Prezados, bom dia. 
 
Na página 20 do edital, a justificativa para a contratação do serviço é para atender a Lei 
14.130. Solicitamos retificação no edital pois na Lei 14.130, em seu Art. 7°, é explícito que 
apenas empresas cadastradas junto ao CBMMG podem comercializar e prestar serviços 
de prevenção e pânico. Em edital não foi solicitado cadastro junto ao CBMMG. Segue em 
anexo a Lei citada. 
 
RESPOSTA: 
 
Tendo em vista que se trata de renovação do auto de vistoria, segue a íntegra das 
explicações no site do CBMMG: 
 
“De acordo com a legislação de segurança contra incêndio e pânico, a validade do Auto de 
Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) é de 05 (cinco) anos, com exceção das edificações 
de recepção de público, cujo AVCB possui validade de 03 (três) anos.  
 
Expirado o prazo de validade, o proprietário ou responsável pelo uso deverá requerer a 
renovação do AVCB junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). Para 
isso, o interessado deve contratar um engenheiro (profissional legalmente habilitado) para 
preencher o Formulário de Renovação do AVCB que ateste as condições de funcionamento 
e manutenção das medidas de segurança contra incêndio e pânico instaladas e a sua 
conformidade com o Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico aprovado pelo Corpo 
de Bombeiros. Em seguida, deve comparecer ao setor do Corpo de Bombeiros responsável 
pela região onde se encontra sua edificação ou empreendimento de posse da 
documentação abaixo descrita.  
 
Não há obrigatoriedade de cadastramento para o profissional que preenche o formulário de 
Renovação do AVCB.” 
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Além disso no item 7.5.2.2.1 da INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 01 / 2017, “O responsável 
técnico pela emissão do laudo técnico de inspeção não necessita ser cadastrado no 
CBMMG”. 
 
http://www.bombeiros.mg.gov.br/component/content/article/475-renovacao-de-auto-de-
vistoria-do-corpo-de-bombeiros-avcb.html 
 
 

 

Belo Horizonte, 05 de novembro de 2019 
 
 
  
André Zenha Antonino 
Pregoeiro 
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