
 

 
TERMO DE RETIFICAÇÃO N° 01 DO EDITAL 

DE CONCORRÊNCIA 014/2021 
RETIFICAÇÃO DE ITEM 

 

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - FUnC leva 

ao conhecimento dos interessados que fica RETIFICADO O PREÂMBULO EM 
RELAÇÃO AS DATAS, OS ITENS 4.7 e 1.1 no Termo de Referência do Edital 
Concorrência nº 014/2021 que tem por objeto a aquisição de mobiliário para 

equipar salas de aula da Universidade do Contestado - Campus UnC Mafra: 

 

Onde se lê: 

1.1 CONJUNTO DE MESA E CADEIRA INDIVIDUAL, sendo mesa 
individual com base em tubo de aço carbono, secção redonda de Ø38, com 
aproximadamente espessura de 1,9mm; borda do tampo e ponteira de 
polipropileno, tampo em MDP Ultra (resistente a umidade), com 18 mm de 
espessura com acabamento melamínico; com porta  livros de polipropileno com 
espessura aproximada de 4mm;  com suporte para mochila de aço carbono em 
ambos os lados; com os cantos arredondados sem rebarbas ou partes 
cortantes, com dimensão aproximada de 600x450mm e de altura do tampo ao 
solo de  760 mm 

Leia-se: 

1.1 CONJUNTO DE MESA E CADEIRA INDIVIDUAL, sendo mesa 
individual com base em tubo de aço carbono, secção redonda de Ø38, com 
aproximadamente espessura de 1,9mm; borda do tampo e ponteira de 
polipropileno, tampo em MDP, com 18 mm de espessura com acabamento 
melamínico; com porta  livros de polipropileno com espessura aproximada de 
4mm;  com suporte para mochila de aço carbono em ambos os lados; com os 
cantos arredondados sem rebarbas ou partes cortantes, com dimensão 
aproximada de 600x450mm e de altura do tampo ao solo de  760 mm 

 

Fica prorrogado o prazo para a entrega dos envelopes até o dia 
02 de julho de 2021 às 17 horas e alterada a data de abertura para o dia 05 

de julho de 2021 a partir das 14 horas.  

 

Mantêm-se inalteradas as demais condições do Edital e Anexos.  

 

Feitas as alterações acima, ficam todos os interessados notificados 

para fins legais e de direito na forma da Lei.  

 

Mafra, 24 de junho de 2021.  

 

 

 

Ismael Carvalho 
Presidente da Fundação Universidade do Contestado 


