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FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 
ADENDO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 15/10/30.278. 
INTERESSADA: Fundação Municipal para Educação Comunitária (FUMEC). 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de intermediação da 
compra de passagens aéreas, abrangendo emissão, alteração e cancelamento de 
bilhetes nacionais, e da reserva de hospedagem em hotéis no Brasil. 
A Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, inscrita no CNPJ 
n.º 57.500.902/0001-04, COMUNICA aos interessados, que, em função de 
revisão do Edital, fizemos a seguinte alteração nos subitens 2.4 e 9.6.1 do EDITAL:   
1) No subitem 2.4 do EDITAL, onde se lê: 
“2.4. O valor total estimado para a presente contratação é de R$ 64.517,60 
(oitenta e três mil e seiscentos reais e sessenta centavos).” 
 
Leia-se: 
“2.4. O valor total estimado para a presente contratação é de R$ 64.517,60 
(sessenta e quatro mil e quinhentos e dezessete reais e sessenta 
centavos).” 
 
2)No subitem 9.6.1 do EDITAL, onde se lê: 

“9.6.1. No mínimo 01 (um) atestado de Capacidade Técnica em nome da 
Licitante (admitindo-se a somatória), emitido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, que comprove já ter a Licitante prestado serviços de 
transporte de passageiros, através de veículos tipo ônibus e/ou micro-
ônibus e/ou VAN (nos termos do item 5 do ANEXO I – PROJETO 
BÁSICO).” 

 
Leia-se: 

“9.6.1. No mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica em nome da 
licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
comprove já ter, a Licitante, prestado serviços de intermediação de compra de 
passagens aéreas ou de hospedagens em hotéis.” 

 
Tendo em vista que as alterações não afetarão a formulação das propostas, fica 
MANTIDA a data de ENTREGA DOS ENVELOPES E SESSÃO PÚBLICA: 
19/08/2015 às 9h00min. 

 
Campinas, 18 de agosto de 2.015. 

 
Solange Villon Kohn Pelicer 

Presidente da FUMEC 


