
 

 

FUNDAÇÃO RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA E CULTURAL – FRTVE 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE ÚNICO) 

SELEÇÃO PÚBLICA PARA FIRMAR TERMO DE COMPROMISSO N° 021/2022 

 

 
ERRATA 

 

 
ERRATA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO SELEÇÃO PÚBLICA N° 021/2022 

 
A presente Seleção Pública para firmar Termo de Compromisso tem por 

objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 

locação e montagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a 

realização de eventos em consonância com o Plano de Trabalho do Convênio nº. 

01/2021-SER (Processo nº. 202119222000153), firmado entre o Estado de Goiás, 

através da Secretaria de Estado da Retomada e a Universidade Federal de Goiás – 

UFG, tendo como interveniente administrativo-financeiro a FUNDAÇÃO RTVE. 

 
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 DA 

SELEÇÃO PÚBLICA N° 021/2022, nos seguintes itens: 

 
Edital - Item 3 - Do Valor Estimado 

 

Onde se lê: O valor global estimado da contratação para o Lote 01 é de R$ 31.897.392,30 

(trinta e um milhões, oitocentos e noventa e sete mil, trezentos e noventa e dois reais e trinta 

centavos); 

 
Leia-se: O valor global estimado da contratação para o Lote 01 é de R$ 31.438.392,34 

(trinta e um milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, trezentos e noventa e dois reais e trinta 

e quatro centavos); 

 

 

 



 

 

Edital - Item 6.2 - Do Recebimento da Proposta de Preços e Documentos de 

Habilitação 

 

Onde se lê: Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA 

DE PREÇOS” deverão ser entregues devidamente fechados/lacrados à Comissão 

de Seleção até às 16h00min horas do último dia útil anterior à Sessão Pública, 

conforme endereço especificado abaixo: 

 

Leia-se: Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA 

DE PREÇOS” deverão ser entregues devidamente fechados/lacrados à Comissão 

de Seleção até às 13h00min horas do último dia útil anterior à Sessão Pública, 

conforme endereço especificado abaixo: 

 

O horário para a entrega dos envelopes de documentação foi alterado, devido ao 

horário de funcionamento da Fundação RTVE nos dias de Jogos da Seleção 

Brasileira na Copa do Mundo. 

 

Edital - Item 8.1.1.2 - Da Habilitação: 

 
Onde se lê:  A licitante deverá anexar junto a proposta a LICENÇA AMBIENTAL DE 

OPERAÇÃO E DECLARAÇÃO PARA OS ITENS 71 E 72 (Sanitários Químicos) da 

licitante ou de empresa caso exista a subcontratação; 

 

Leia-se: Os requisitos para contratação abrangem além das exigências para 

Habilitação, a apresentação da LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E 

DECLARAÇÃO PARA OS ITENS 71 E 72 (Sanitários Químicos) da licitante ou de 

empresa caso exista a subcontratação; 

 

Termo de Referência - Item 4.1 - Do Valor Estimado - Tabela de Preços: 

 

Item 31 - Valor Total 

Onde se lê:  R$539.599,44 (quinhentos e trinta e nove mil, quinhentos e noventa e 

nove reais e quarenta e quatro centavos); 



 

 

Leia-se: R$593.599,44 (quinhentos e noventa e três mil, quinhentos e noventa e 

nove reais e quarenta e quatro centavos); 

 
Item 70 - Valor Total 

Onde se lê:  R$570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais); 

 
Leia-se: R$57.000,00 (cinquenta e sete mil reais); 

 
Valor Total do Lote 01 

Onde se lê:  R$31.897.392,30 (trinta e um milhões, oitocentos e noventa e sete mil, 

trezentos e noventa e dois reais e trinta centavos); 

 
Leia-se: R$31.438.392,34 (trinta e um milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, 

trezentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos). 

 

Por fim, a Comissão de Seleção Pública 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 30 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Graziela Cunha Borges 

Comissão de Seleção – Fundação RTVE 

 


