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ERRATA DE EDITAL nº 002/2021  

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 047/2021  

 
A Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - FINATEC, pessoa jurídica 

de direito privado, sem fins lucrativos, por meio de sua Comissão de Seleção, torna público 

para conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO do ITEM 06 deste Edital, que versa 

sobre a prestação de serviços de pesquisa quantitativa de opinião pública e de grupos focais 

no escopo do projeto “Observatório de Políticas Públicas do DF (Observa/DF)”. 

1 - ONDE SE LÊ: 

 

6.4 A documentação referente à qualificação técnica das empresas (Art. 21, Decreto nº 

8.241/2014) consistirá na apresentação de no mínimo um atestado de capacidade técnica, 

conforme a seguir: 

6.4.1 Deverá apresentar no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, 

declaração ou certidão, emitida por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando aptidão do interessado para desempenho de atividades pertinentes e 

compatíveis em características, quantidades e prazos, devendo ainda comprovar 

experiência em serviço compatível ou similar ao objeto. 

6.5 Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal: 

6.5.1 Declaração da Empresa, assinada pelo representante legal, de que não possui 

em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal 

e na forma da Lei nº 9.854, de 27/10/99, conforme o ANEXO III. 

 

1- LEIA-SE: 

 

6.4 A documentação referente à qualificação técnica das empresas (Art. 21, Decreto nº 

8.241/2014) consistirá na apresentação de no mínimo um atestado de capacidade técnica, 

conforme a seguir: 

6.4.1 Deverá apresentar no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, 

declaração ou certidão, emitida por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando aptidão do interessado para desempenho de atividades pertinentes e 
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compatíveis em características, quantidades e prazos, devendo ainda comprovar 

experiência em serviço compatível ou similar ao objeto. 

6.4 Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal: 

6.4.1 Declaração da Empresa, assinada pelo representante legal, de que não possui 

em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal 

e na forma da Lei nº 9.854, de 27/10/99, conforme o ANEXO III. 

 

 

Brasília, 23 de setembro de 2021. 

 

 
COMISSÃO DE SELEÇÃO 


