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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 08-2017-02-03, com a seguinte alteração: 
 

 
1) Fica incluída no item 2.1 do Anexo I do Edital a área de cada pavimento: 

 
 1º Pavimento com 1.016,84m² 
 2º Pavimento com 1.048,47m² 

 
 

2) No item 5.3.1 letra f do Anexo I do Edital: 
 

 Onde se lê: Efetuar semestralmente análise da qualidade do ar, e 
entregar o respectivo laudo técnico, nos termos da Resolução nº 176, de 
24/10/2000, da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA. 

 
 

 Leia-se: Efetuar semestralmente análise da qualidade do ar, e entregar o 
respectivo laudo técnico, nos termos da Resolução nº 176, de 
24/10/2000, da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA – A análise será realizada em dois pontos, sendo 
um no 1º piso e outro no 2º piso. 

 
 
 

3) Fica incluído no item 5.3.2 no item DUTOS do Anexo I do Edital: 
 
 DUTOS - Extensão aproximada dos dutos do ar condicionado 

central – 500m 
 
 

4) Fica incluído no item 7.0 do Anexo 1 do Edital a quantidade da cada extintor: 
 

 25 extintores AP; 34 extintores CO2; 12 extintores PQS. 
 
 
 

5) No item 9.9.1 do Anexo I do Edital: 
 

 Onde se lê: Os custos desses componentes e de eventuais materiais de 
consumo correrão por conta da proponente até o valor de R$ 2.000,00 
mensais, os orçamentos serão em número mínimo de 3 e terão que ser 
aprovados pelo CONTRATANTE, o que não for usado desse montante 
no mês passará para o mês posterior.   
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 Leia-se: Os custos desses componentes e de eventuais materiais de 
consumo, tais como: Lâmpadas, fios, disjuntores, tubulações 
elétricas e hidráulicas, fita isolante, gás refrigerante, tomadas, 
solda, cola, tinta, parafusos e pregos, tijolo, cimento, areia, correrão 
por conta da proponente até o valor de R$ 2.000,00 mensais, os 
orçamentos serão em número mínimo de 3 e terão que ser aprovados 
pelo CONTRATANTE, o que não for usado desse montante no mês 
passará para o mês posterior.   

 
 

6) Fica incluído o item 9.9.2 no Anexo I do Edital:  
 

 9.9.2. Para elaboração da proposta o proponente deverá provisionar 
o valor de R$ 2.000,00 por mês.  

 
 
7) No item 10.30 do edital: 

 
 Onde se lê: Os lances ofertados serão com base no VALOR TOTAL DO 

LOTE (valor fixo + valor variável). 
 
 Leia-se: Os lances ofertados serão com base no VALOR TOTAL DO 

LOTE (valor fixo + R$72.000,00). 
 
 

8) Devido a ERRATA ficam alteradas as datas do certame conforme abaixo: 
 
 Recebimento das Propostas até: 
      Data limite: 23/03/2017 às 10:00 horas 
 
 Abertura da Sessão: 

Data: 23/03/2017 às 10:00 horas 
 

 Início da Disputa de Preços: 
Data: 23/03/2017 às 10:30 horas 
 

 Formalização de consultas: até 20/03/2017 às 17:00 horas 
 
 
           Rio de Janeiro, 13 de março de 2017. 
 
 
 

________________________________________________ 
 

Raphael Grupilo do Nascimento 
 

Presidente da COLIC – Comissão de Licitação. 


