
 

 

FUNDAÇÃO RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA E CULTURAL – FUNDAÇÃO RTVE 

TIPO: MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 

SELEÇÃO PÚBLICA N° 051/2022 

 
RETIFICAÇÃO 

 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO SELEÇÃO PÚBLICA N° 051/2022 

 

A presente Seleção Pública para firmar Termo de Compromisso, tem por objeto a 

contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de gerenciamento 

e fornecimento de Vale Alimentação, por meio de cartão eletrônico personalizado com 

chip de segurança, para atender as necessidades do Projeto 1.000, Fundação RTVE e 

demais projetos que a mesma administra. 

 

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° 051/2022, nos seguintes 

itens: 

 

Termo de Referência (ANEXO I) – Do Pagamento 

 

Onde se lê: Item 13.1 - O pagamento será efetuado mensalmente em até 30 (trinta) dias 

corridos, após a prestação dos serviços, contados da entrega da respectiva Nota Fiscal. 

 

Leia-se: Item 13.1 -  O PAGAMENTO REFERENTE AO CRÉDITO DO BENEFÍCIO 

MENSAL será efetuado pela CONTRATANTE no formato pré-pago, respeitando o 

disposto na Lei nº. 14.442/2022 (Art. 3º, II), no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar 

do recebimento da respectiva Nota Fiscal, por meio de boleto bancário em favor da 

CONTRATADA. 

 

 



 

 

Minuta Contratual (ANEXO XI) – Do Pagamento 

 

Onde se lê: Item 10.1 - O pagamento será efetuado mensalmente em até 30 (trinta) dias 

corridos, após a prestação dos serviços, contados da entrega da respectiva Nota Fiscal. 

 

Leia-se: Item 10.1 -  O PAGAMENTO REFERENTE AO CRÉDITO DO BENEFÍCIO 

MENSAL será efetuado pela CONTRATANTE no formato pré-pago, respeitando o 

disposto na Lei nº. 14.442/2022 (Art. 3º, II), no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar 

do recebimento da respectiva Nota Fiscal, por meio de boleto bancário em favor da 

CONTRATADA. 

 

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 25 de janeiro de 2023. 

 

 

 

 

Graziela Borges 

Comissão de Seleção – Fundação RTVE 

 


