CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL (CFESS)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)
CONCORRÊNCIA CFESS Nº 02/2015

ERRATA
A Comissão Permanente de Licitação comunica errata referente aos itens 5.1 e 5.10 da
Concorrência CFESS nº 02/2015, cujo Aviso de Licitação foi publicado no Diário Oficial da
União nº 61, de 31 de março de 2015, Seção 3, página164:
Onde se lê:
5.2 – Poderão participar da presente licitação as empresas interessadas que apresentarem a
documentação abaixo especificada, a ser entregue até às 10h do dia 30 de abril de 2015, na sede
do Conselho Federal de Serviço Social - CFESS, sito ao SCS – Quadra 2 – Bloco C – Ed. Serra
Dourada – Salas 312/318 - Brasília-DF, telefone (61) 3223-1652 e Fax (61) 3223-2420.
5.10. O resultado da habilitação será comunicado aos interessados que comparecerem ao ato
público através de cópia da Ata, ou por meio da afixação desta na sede do CFESS e/ou por fax
símile ou correio eletrônico, em 30 de abril de 2015, até às 18h00.
Leia-se:
5.2 – Poderão participar da presente licitação as empresas interessadas que apresentarem a
documentação abaixo especificada, a ser entregue até às 10h do dia 4 de maio de 2015, na sede
do Conselho Federal de Serviço Social - CFESS, sito ao SCS – Quadra 2 – Bloco C – Ed. Serra
Dourada – Salas 312/318 - Brasília-DF, telefone (61) 3223-1652 e Fax (61) 3223-2420.
5.10. O resultado da habilitação será comunicado aos interessados que comparecerem ao ato
público através de cópia da Ata, ou por meio da afixação desta na sede do CFESS e/ou por fax
símile ou correio eletrônico, em 4 de maio de 2015, até às 18h00.
Brasília, 28 de abril de 2015.
---original assinado---

Sandra Helena Sempé
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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