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ERRATA 01  
A COBRA TECNOLOGIA S.A, no uso de suas atribuições torna público aos interessados, 
a errata do Edital nº 88-2015-08-05, com a seguinte alteração: 
 
1) No Edital: 

 
a) Onde se lê: 

 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
 
10.42.13.3. No mínimo, 01 (um) atestado de prestação de serviços anterior(es) compatível 
em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, expedido por 
entidade pública ou privada, comprovando a capacidade do proponente para a prestação 
dos serviços, conforme modelo presente no Anexo V deste Edital. 
 

b) Leia-se: 
 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
 

10.42.13.3. No mínimo, 01 (um) atestado de prestação de serviços anterior(es) compatível 
em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, expedido por 
entidade pública ou privada, comprovando a capacidade do proponente para a prestação 
dos serviços, conforme modelo presente no Anexo V deste Edital. 
 

10.42.13.3.1. A PROPONENTE deverá apresentar o Registro pelo Conselho Regional 
de Nutricionistas. 

 
10.42.13.3.2. A PROPONENTE deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica 
registrado no Conselho Regional de Nutricionista conforme resolução CFN nº 
510/2012. 

 
2) Inclusão no Anexo I: 

 
11. Documento que deverá ser apresentado pela PROPONENTE. 
 

11.1. A PROPONENTE deverá apresentar o Registro pelo Conselho Regional de 
Nutricionistas. 

 
11.2. A PROPONENTE deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica 
registrado no Conselho Regional de Nutricionista conforme resolução CFN nº 
510/2012. 

 
3) Devido a ERRATA ficam alteradas as datas do certame conforme abaixo: 
 

 Recebimento das Propostas até: 
Data limite: 03/09/2015 às 10h15min 

 
 Abertura da Sessão: 

Data: 03/09/2015 às 10h15min 
 

 Início da Disputa de Preços: 
Data: 03/09/2015 às 10h30min 
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 Formalização de consultas: até 31/08/2015 às 17h 

E-mail para contato: licitacoes@bbtecno.com.br, informando o n da licitação. 
            Telefone para contato: 21 2442-8800 
 

 
           Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2015. 

 
________________________________________________ 

Ítalo Augusto Dias de Souza 
       Presidente da COLIC – Comissão de Licitação. 


