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RETIFICAÇÃO – PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA 07/2022
A Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo – FUSP, vem por meio desta notificar
que os arquivos abaixo mencionados, obtiveram alterações/retificações em seu escopo.
Informamos que a nova data de recebimento e abertura de envelopes será dia 01/08/2022
(segunda-feira), mantendo o mesmo horário anterior (recebimento dos envelopes até 09h50
e abertura dos mesmos às 10h00), na sede da FUSP (Avenida Afrânio Peixoto, 14 – Butantã
– São Paulo/SP – CEP 05507-000). O instrumento convocatório deste processo de seleção
pública está à disposição dos interessados no site https://www.fusp.org.br/editais, sendo de
total responsabilidade dos interessados, acompanhar as publicações.

ANEXO I - EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO
- Alteração da data de recebimento dos envelopes, bem como a data de abertura da sessão
da seleção pública
- Alteração da cláusula 6.3.3
Onde se lê:
6.3.3. Além da documentação exigida, acima referida, a empresa da melhor
oferta deverá apresentar, para fins de comprovação de habilitação: declaração
constante no Anexo XI deste instrumento convocatório.
Leia-se:
6.3.3. Além da documentação exigida, acima referida, a empresa da melhor
oferta deverá apresentar, para fins de comprovação de habilitação: declaração
constante no Anexo VIII deste instrumento convocatório.

ANEXO II - RELAÇÃO DE PUBLICAÇÕES
Alteração/inclusão dos itens 2, 3, 4, 8, 9 e 18

ANEXO V - PLANILHA DE CUSTOS
Alteração/inclusão dos itens 2, 3, 4, 8, 9 e 18

ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Alteração das datas do cronograma físico e financeiro
São Paulo, 21 de julho de 2022
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