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Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no
telefone 0800-6449060

      EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 010/2022-JBB

ANEXO XI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

 

Indicamos abaixo o responsável técnico com o que nos comprometemos a realizar o
monitoramento da execução dos serviços, objeto da Concorrência nº 010/2022 do Jardim Botânico de
Brasília - JBB.

Declaramos junto ao JBB, para efeito da licitação em epígrafe, conforme disposto no edital
e seus anexos, que a empresa ________________ se compromete a manter em seu quadro ou a
contratação de funcionários um(a) nutricionista com registro regular no Conselho Regional de Nutrição
da CRN-7ª Região, para que o mesmo assuma a responsabilidade técnica da empresa, assumindo assim o
planejamento, coordenação, direção, supervisão e avaliação na área de alimentação e nutrição, conforme
disposto na Resolução CFN°419/2008.

 

1. Responsável Técnico - Nutrição

Nome:________________________________________   CRN nº________________

Especialidade: _________________________________    Data de registro:__________

Assinatura:____________________________________

 

Declaramos, outrossim, que nenhum destes profissionais é responsável técnico de outra empresa em outra
região, sem autorização do CRN/DF.

Declaramos que disponibilizaremos equipe técnica mínima para a execução dos serviços.

 

Brasília, ____ de ______________ de 2022.

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON ALBUQUERQUE CABRAL - Matr.
0278227-8, Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Jardim Botânico de Brasília,
em 18/03/2022, às 10:43, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LÍLIAN DE CÁSSIA SILVA BREDA - Matr.0267920-5,
Membro da Comissão Permanente de Licitação do Jardim Botânico de Brasília, em
18/03/2022, às 12:02, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 82199050 código CRC= EE0CBCE2.
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