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RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 017/2018 

 

A Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - FINATEC, pessoa 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, por meio da sua Comissão de 

Seleção, torna público, para conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO dos 

itens 2.1.1 e 2.1.8 do Termo de Referência da Seleção Pública nº 017/2018, 

destinado à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 

organização de eventos e correlatos, compreendendo o planejamento operacional, a 

organização, a execução, o acompanhamento e fornecimento de bens e serviços, 

infraestrutura e apoio logístico. 

 

ONDE SE LÊ: 

 

2.1.1 Passagens 
 

PASSAGENS NACIONAIS 

Item Especificação 
Unidade de 

Medida 

Quantidade 
estimada 
total de 

passagens 

3 Passagens aéreas Nacionais (IDA e VOLTA) Unidade  1000* 

*A unidade considerada inclui trechos de ida e volta. 
 

LEIA-SE: 

 

2.1.1 Passagens 
 

PASSAGENS NACIONAIS 

Item Especificação 
Unidade de 

Medida 

Quantidade 
estimada total 
de passagens 

3 

Passagens aéreas Nacionais (IDA e VOLTA) 
 

Serão passagens de ida e volta para 35 
(trinta e cinco) convidados de cada capital 
dos Estados Brasileiros, e 90 (noventa) 
passagens de ida e volta para convidados 
entre participantes e palestrantes de São 
Paulo. 
 

Unidade  1000* 

*A unidade considerada inclui trechos de ida e volta. 
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ONDE SE LÊ: 

 

2.1.8 Alimentação 
 

SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃODENTRO DE AMBIENTE HOTELEIRO 04 
ESTRELAS 

Item Especificação 
Unidade 

de 
Medida 

Qtd 
de 

Dias 

Quantidade 
estimada 
de Itens  

50 

Coffee Break 1 - Café, Chá, Leite, 02 tipos 
de suco de frutas, água com e sem gás, 01 
tipo de item doce (torta, bolo, pao de mel) e 

01 tipode salgado (sandwich natural ou pão 
de queijo). Incluir serviços de copa e 01 
garçom a cada 20 participantes. O serviço 
deverá ser servido com todos os materiais 
necessários para o perfeito funcionamento. 
Ex: Rechauds, suplas, copos, taças 
guardanapos, talheres. Apenas quando 
indicado pelo gestor do contrato os pratos, 
talheres, copos e outros itens poderão ser 
descartáveis. Duração mínima de 30 
minutos e máxima de 1h, servido às 10hs e 
às 16hs. Obrigatória à reposição. 

por 
pessoa 

 1100 

 

LEIA-SE: 

 

2.1.8 Alimentação 
 

SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DENTRO DE AMBIENTE HOTELEIRO 04 
ESTRELAS 

Item Especificação 
Unidade 

de 
Medida 

Qtd 
de 

Dias 
Quantidade 
estimada  

50 

Coffee Break 1 - Café, Chá, Leite, 02 tipos 
de suco de frutas, água com e sem gás, 01 
tipo de item doce (torta, bolo, pao de mel) e 
01 tipode salgado (sandwich natural ou pão 
de queijo). Incluir serviços de copa e 01 
garçom a cada 20 participantes. O serviço 
deverá ser servido com todos os materiais 
necessários para o perfeito funcionamento. 
Ex: Rechauds, suplas, copos, taças 
guardanapos, talheres. Apenas quando 
indicado pelo gestor do contrato os pratos, 
talheres, copos e outros itens poderão ser 
descartáveis. Duração mínima de 30 
minutos e máxima de 1h, servido às 10hs e 
às 16hs. Obrigatória à reposição. 

por 
pessoa 

03 1100 
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Permanecem inalteradas os demais itens e condições previstas no Edital. 

 

Brasília-DF, 06 de março de 2018. 

 

 

COMISSÃO DE SELEÇÃO 


