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ERRATA 01 

 

A BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A., no uso de suas atribuições torna público 

aos interessados, a errata do Edital da Licitação Eletrônica nº 49-2020-08-18, com a 

seguinte alteração: 

 

1) No item 8.2.3.1. do edital: 

 

Onde se Lê: 8.2.3.1. Registro ou inscrição do INTERESSADO na entidade 

profissional competente, se houver; 

 

Leia-se: 8.2.3.1. Registro ou inscrição do INTERESSADO na entidade 

profissional competente, na forma definida no Anexo I; 

 

2) No item 2.3.1 do Anexo I: 
 
Onde se Lê: 2.3.1. Os profissionais acima mencionados deverão, 
obrigatoriamente, possuir certificação em Medicina do Trabalho e em Engenharia 
do Trabalho, com inscrição nos devidos conselhos de classe (CRM e CREA). 
 
Leia-se: 2.3.1. Os profissionais acima mencionados deverão, obrigatoriamente, 
possuir certificação em Medicina do Trabalho ou em Engenharia do Trabalho, 
com inscrição nos devidos conselhos de classe (CRM ou CREA) 

 

3) No item 15.5 do Anexo I: 

 
Onde se Lê: 15.5. O licitante deve disponibilizar, se solicitadas, todas as 
informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados 
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia simples do contrato 
que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que 
foram prestados os serviços, além de comprovação de inscrição do 
estabelecimento nos órgãos CREA - Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia e CRM - Conselho Regional de Medicina. 

 

 
Leia-se: 15.5. O licitante deve disponibilizar, se solicitadas, todas as informações 
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, 
apresentando, dentre outros documentos, cópia simples do contrato que deu 
suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram 
prestados os serviços, além de comprovação de inscrição dos profissionais que 
serão disponibilizados nos órgãos CREA - Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia ou CRM - Conselho Regional de Medicina. 
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Fica alterada data conforme quadro abaixo: 

 

RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS 

ABERTURA DA 
SESSÃO 

INÍCIO DA DISPUTA DE 
PREÇOS 

Até 09/10/2020 09/10/2020 09/10/2020 

 Até às 10h 10h 10h30min 

 

Brasília, 16 de setembro de 2020. 

 

 

 

 
______________________________ 
ÍTALO AUGUSTO DIAS DE SOUZA 

AUTORIDADE COMPETENTE DE 
LICITAÇÃO 
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