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COMUNICADO Nº 01 

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 008/2019 

 

 

A Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC torna 

público para conhecimento de todos os interessados a RETIFICAÇÃO do item 2.9.1 

e SUPRESSÃO do item 2.14.1.5, do Termo de Referência da Cotação de Preço nº 

008/2019. Esta retificação esta disponibilizada no site da FINATEC e estes deverão 

ser considerados para fins de participação.  

 

Face a alteração corrida, fica prorrogada a data de recebimento das propostas até o 

dia 22 de agosto de 2019 às 16:00 horas, no horário de Brasília. 

 

1. ONDE SE LÊ: 

 

2.9.1 Locação de 02 (duas) tendas 10m x 10m, estrutura e lona formato piramidal, 

sem furos, com pé direito (lateral) mínimo de 3 m e fechamentos lateriais das tendas, 

produzida a partir de material anti-chama e anti-mofo. A estrutura deverá ser 

estaiada com estadas ou contrapesos apropriados à demanda de peso, capaz de 

garantir a estabilidade da estrutura, nos casos de locais onde não seja possível 

perfurar o solo. A amarração deve ser feita com esticador ou com cintas e catraca, 

além de devidamente sinalizada.  

 

1 LEIA-SE: 

 

1.9.1 Locação de 01 (uma) tenda 10m x 10m, estrutura e lona formato piramidal, 

sem furos, com pé direito (lateral) mínimo de 3 m e fechamentos lateral da tenda, 

produzida a partir de material anti-chama e anti-mofo. A estrutura deverá ser estaiada 

com estadas ou contrapesos apropriados à demanda de peso, capaz de garantir a 

estabilidade da estrutura, nos casos de locais onde não seja possível perfurar o solo. A 

amarração deve ser feita com esticador ou com cintas e catraca, além de devidamente 

sinalizada.  

 

2. ONDE SE LÊ: 
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2.14. ACESSÓRIOS PARA PISCINA 

 

2.14.1 A empresa deverá disponibilizar os seguintes materiais: 

2.14.1.1 Suporte universal em inox para raia de piscina semiolímpica 25m x 

10m; 

2.14.1.2 Gancho em aço inox para raia de piscina semiolímpica de 25m x 10m; 

2.14.1.3 Escada tradicional 11/2” em aço inox, 03 degraus anatômicos em 

ABS; 

2.14.1.4 Escada tradicional 11/2” em aço inox, 05 degraus anatômicos em 

ABS; 

2.14.1.5 Tapete antiderrapante para borda de piscina 60cm x 60cm. 

 

2. LEIA-SE: 

 

2.14.1. ACESSÓRIOS PARA PISCINA 

 

2.141.  A empresa deverá disponibilizar os seguintes materiais: 

2.14.1.1 Suporte universal em inox para raia de piscina semiolímpica 25m x 

10m; 

2.14.1.2 Gancho em aço inox para raia de piscina semiolímpica de 25m x 10m; 

2.14.1.3 Escada tradicional 11/2” em aço inox, 03 degraus anatômicos em 

ABS; 

2.14.1.4 Escada tradicional 11/2” em aço inox, 05 degraus anatômicos em 

ABS; 

 

Brasília, 21 de agosto de 2019. 

 

 

 
Patrícia Santos Fernandes 

Compradora 

 


