
 
 

ERRATA  

 

 

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 010/2016 

CONTRATANTE: Centro Feminista 8 de Março 

 

O CENTRO FEMINISTA 8 DE MARÇO, associação civil, de duração indeterminada, 

sem fins lucrativos, com sede à rua Dionísio Filgueira, nº. 519 - Centro, na cidade de 

Mossoró, estado do Rio Grande do Norte, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda, sob 

o n.º 40.772.568/0001-45, neste ato representado por sua Coordenadora Geral, a Srª 

Maria da Conceição Dantas Moura, CPF n.º 720.516.804-00, residente e domiciliada na 

cidade de Mossoró/RN, vem por meio desta retificar os dados abaixo da Cotação Prévia de 

preço 010/2016: 

 

DO OBJETIVO 

 

Onde se ler:  

 

O presente termo de referencia tem por objeto a contratação de empresa especializada para 

Organização de Evento. As prestações dos serviços consistem em: hospedagem, 

alimentação e locação de salas para a realização do Seminário de formação em políticas 

públicas para mulheres rurais com duração de 2 dias para 30 mulheres em cumprimento a 

meta 1.2 e o Intercâmbio interestadual de experiências  agroecológicas e aprimoramento da 

produção com duração de 2 dias para 46 mulheres em cumprimento a meta 1.3 do convênio 

811702/2014, quantidades dos serviços no item 3 deste termo. O Seminário de formação 

em políticas públicas para mulheres rurais está previsto para realizar-se nos dia 29/06/2016 

e 30/06/2016 e o Intercâmbio interestadual de experiências  agroecológicas e 

aprimoramento da produção está previsto para realizar-se nos dia 13/07/2016 e 14/07/2016  

no município de Currais Novos– RN. 

 

 

Leia-se:  

 

O presente termo de referencia tem por objeto a contratação de empresa especializada para 

Organização de Evento. As prestações dos serviços consistem em: hospedagem, 

alimentação e locação de salas para a realização do Seminário de formação em políticas 

públicas para mulheres rurais com duração de 2 dias para 30 mulheres em cumprimento a 



 
meta 1.2 e o Intercâmbio interestadual de experiências  agroecológicas e aprimoramento da 

produção com duração de 2 dias para 46 mulheres em cumprimento a meta 1.3 do convênio 

811702/2014, quantidades dos serviços no item 3 deste termo. O Seminário de formação 

em políticas públicas para mulheres rurais está previsto para realizar-se nos dia 29/06/2016 

e 30/06/2016 no município de Currais Novos/RN e o Intercâmbio interestadual de 

experiências agroecológicas e aprimoramento da produção está previsto para realizar-se nos 

dia 13/07/2016 e 14/07/2016  nos municípios de Remígio e Alagoa Grande/PB. 

 

 

DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 

Onde se ler:  

 

Os serviços serão executados inicialmente nos dia 29/06/2016 e 30/06/2016 e 13/07/2016 e 

14/07/2016 na cidade de Currais Novos/RN, caso tenha alteração na data o CF8 comunicará 

com antecedência a contratada. 

 

Leia –se: 

 

Os serviços serão executados inicialmente nos dia 29/06/2016 e 30/06/2016 na cidade de 

Currais Novos/RN e 13/07/2016 e 14/07/2016 nas cidades de Remígio e Alagoa 

Grande/PB, caso tenha alteração na data o CF8 comunicará com antecedência a contratada. 

 

Ficam ratificadas os demais itens da Cotação Prévia de Preço 010/2016. 

 

Mossoró-RN, 15 de Junho de 2016. 

 

 
Maria da Conceição Dantas Moura 

Coordenadora Geral 

 


