ERRATA.
EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA Nº 01/2015/ AC FSA CAIXA nº
0072.064/2012.caatinga
Código I - Contratação de Instituição Especializada
I – DO OBJETO: ONDE SE LÊ:
4. Promoção de um processo formativo em Eficiência Energética para 80
profissionais das empresas do Polo Gesseiro (Modulo 03 do Curso de
Capacitação para empresas) com foco nas medidas e tecnologias para o uso
eficiente de energia na produção do gesso, adequando-as aos conceitos de
metodologias ambientais reconhecidas nacional e/ou internacionalmente.
LEIA-SE:
4. Promoção de um processo formativo em Eficiência Energética para 120
profissionais das empresas do Polo Gesseiro (Curso de Capacitação para
empresas) com foco nas medidas e tecnologias para o uso eficiente de
energia na produção do gesso, adequando-as aos conceitos de metodologias
ambientais reconhecidas nacional e/ou internacionalmente.
IV – PRODUTOS EXIGIDOS: ONDE SE LÊ:
2. Produto 02- Relatório técnico (Módulo 03 do Curso de Capacitação)
contendo: lista de frequências, banco de fotos, planos de aulas, fichas de
avaliação final e demais documentos pertinentes ao trabalho executado.

LEIA-SE:
2. Produto 02- Relatório técnico (Curso de Capacitação) contendo: lista de
frequências, banco de fotos, planos de aulas, fichas de avaliação final e
demais documentos pertinentes ao trabalho executado.
VIII – DO ENVIO DA PROPOSTA: ONDE SE LÊ:
Os

currículos

Institucionais

e

a

proposta

devem

ser

enviados

OBRIGATORIAMENTE NO CORPO DO E-MAIL para o seguinte endereço:
fundacaoararipe@yahoo.com.br, até o dia 27 de janeiro de 2015, às 17:00
horas, horário local. O mesmo currículo do corpo do e-mail deverá também ser

enviado em anexo no formato PDF. A Proposta de preço deverá seguir em
anexo em PDF.
LEIA-SE:
Os

currículos

Institucionais

e

a

proposta

devem

ser

enviados

OBRIGATORIAMENTE NO CORPO DO E-MAIL para o seguinte endereço:
fundacaoararipe@yahoo.com.br, até o dia 22 de janeiro de 2015, às 17:00
horas, horário local. O mesmo currículo do corpo do e-mail deverá também ser
enviado em anexo no formato PDF. A Proposta de preço deverá seguir em
anexo em PDF.
IX – DA SELEÇÃO: ONDE SE LÊ:
Notas:
 Os Currículos e propostas exigidos deverão ser enviados até o dia 27/01/2015,
exclusivamente via internet (no corpo do e-mail) para o endereço eletrônico:
fundacaoararipe@yahoo.com.br;

LEIA-SE:
Notas:
 Os Currículos e propostas exigidos deverão ser enviados até o dia 22/01/2015,
exclusivamente via internet (no corpo do e-mail) para o endereço eletrônico:
fundacaoararipe@yahoo.com.br;

Crato-CE, 14 de janeiro de 2015.

Pierre Maurice Gervaiseau
Secretário Geral

