
   
 

 
 

 

FUNDAÇÃO RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA E CULTURAL – FUNDAÇÃO RTVE 

TIPO: MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL 

SELEÇÃO PÚBLICA N° 001/2022 

 

ERRATA Nº 001/2022 

 
Errata do INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO SELEÇÃO PÚBLICA N° 001/2022 

 
A presente Seleção Pública tem como objeto a contratação de empresa especializada nos serviços 

de engenharia, sob regime de empreitada por preço global, para execução da reforma do Colégio 

Tecnológico - COTEC  Fernando Cunha Júnior, situado na cidade de Piranhas – Go, para atender 

as necessidades do Convênio n°. 01/021 - SER, firmado entre o Estado de Goiás, através da 

Secretaria de Estado da Retomada e a Universidade Federal de Goiás - UFG, tendo como 

interveniente a FUNDAÇÃO RTVE que realizará a administração e operacionalização dos Colégios 

Tecnológicos (COTEC’s), integrantes da Rede Pública Estadual de Educação Profissional. 

 
A FUNDAÇÃO RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA E CULTURAL – FUNDAÇÃO RTVE neste ato 

representado pela Sra. Graziela Cunha Borges, Presidente da Comissão de Seleção, torna 

público, para conhecimento dos interessados, a alteração da redação no INSTRUMENTO 

CONVOCATÓRIO SELEÇÃO PÚBLICA N° 001/2022, nos seguintes itens: 

 
Edital – Item 6.1.1 

 
Onde se lê: A FICHA PRÉ-CADASTRAL contida na folha 01 deste Instrumento Convocatório 

deverá ser entregue avulsa (fora de envelope) e juntamente com o envelope de HABILITAÇÃO 

JURÍDICA e PROPOSTA COMERCIAL, em horário e local especificados nos subitens 7.1.2.1 e 

7.4, abaixo: 

 
Leia-se: A FICHA PRÉ-CADASTRAL contida na folha 01 deste Instrumento Convocatório deverá 

ser entregue avulsa (fora de envelope) e juntamente com o envelope de HABILITAÇÃO JURÍDICA 

e PROPOSTA COMERCIAL, em horário e local especificados nos subitens 6.2 e 6.2.1.1 abaixo: 

. 

Edital – Item 13.1 
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Onde se lê: O prazo para a execução do objeto proposto é de até 06 (seis) meses a contar do 

envio da respectiva Ordem de Fornecimento e assinatura do Contrato entre as PARTES. 

 
Leia-se O prazo para a execução do objeto proposto é de até 60 (sessenta) dias a contar do envio 

da respectiva Ordem de Fornecimento e assinatura do Contrato entre as PARTES. 

 

Minuta de Contrato (ANEXO XI) – Item 2.1 

 

Onde se lê: O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 180 (cento e oitenta) dias e 

encerramento conforme cronograma físico-financeiro. 

 

Leia-se: 2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 60 (sessenta) dias e 

encerramento conforme cronograma físico-financeiro. 

 

Por fim, a Comissão de Seleção esclarece que por se tratar de evidente erro formal e devido ao 

fato de não causar nenhum impacto nos valores e nem no objeto do processo de seleção pública, 

será mantido a data e o horário do certame. 

 

 

Goiânia 19 de janeiro de 2021. 

 

 

Graziela Cunha Borges 

Comissão de Seleção – Fundação RTVE 
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