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EDITAL Nº 02 - RETIFICADO/2020

Processo nº 23087.000056/2020-17

    A Secretaria Geral da Universidade Federal de Alfenas, comunica que o Edital 02/2020, que se trata edital
de chamamento público para o fornecimento de becas e o atendimento de outras necessidades para as
cerimônias de colação de graus, foi retificado para constar o seguinte:

ONDE SE LÊ:

A Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), por meio da Secretaria Geral, torna público que se
encontra aberto o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO para o fornecimento de becas e o atendimento
de outras necessidades para as cerimônias de colação de graus a serem realizadas no dia 6 de março de
2020, na cidade de Alfenas, MG e no dia 3 de abril de 2020 na cidade de Varginha, MG e do segundo
semestre de 2020 em datas a serem definidos posteriormente.

1. DO OBJETIVO E ESPECIFICAÇÕES:

O presente Edital tem por objetivo selecionar empresa especializada em prestação de serviços de cerimonial
para organização e execução das cerimônias de colação de grau, do tipo não onerosa, onde a UNIFAL-MG
cederá a exclusividade da realização dos serviços fotográficos e filmagens profissionais comerciais durante e
no local da realização do evento, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

Os resultados dos serviços fotográficos e de filmagem serão, posteriormente, oferecidos aos alunos formandos
que terão autonomia para adquiri-los ou não.

1.1. Número estimado de formandos em cada campi

1.1.1. Alfenas: 1º semestre 2020 - 400 formandos, em média, em 3 turnos, em horários a serem definidos.

1.1.2. Varginha: 1º semestre 2020 - 75 formandos, em média, em um turno em horário a ser definido.

1.1.3. Alfenas: 2º semestre 2020 - 400 formandos, em média, em 3 turnos, em horários a serem definidos.

1.1.4. Varginha: 2º semestre 2020 - 75 formandos, em média, em um turno, em horário a ser definido.

LEIA-SE:

A Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), por meio da Secretaria Geral, torna público que se
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encontra aberto o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO para o fornecimento de becas e o atendimento
de outras necessidades para as cerimônias de colação de graus a serem realizadas no dia 6 de março de
2020, na cidade de Alfenas, MG  e do segundo semestre de 2020 em datas a serem definidos posteriormente.

1. DO OBJETIVO E ESPECIFICAÇÕES:

O presente Edital tem por objetivo selecionar empresa especializada em prestação de serviços de cerimonial
para organização e execução das cerimônias de colação de grau, do tipo não onerosa, onde a UNIFAL-MG
cederá a exclusividade da realização dos serviços fotográficos e filmagens profissionais comerciais durante e
no local da realização do evento, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

Os resultados dos serviços fotográficos e de filmagem serão, posteriormente, oferecidos aos alunos formandos
que terão autonomia para adquiri-los ou não.

1.1. Número estimado de formandos em cada campi

1.1.1. Alfenas: 1º semestre 2020 - 400 formandos, em média, em 3 turnos, em horários a serem definidos.

1.1.2. Alfenas: 2º semestre 2020 - 400 formandos, em média, em 3 turnos, em horários a serem definidos.

1.1.3. Varginha: 2º semestre 2020 - 75 formandos, em média, em um turno, em horário a ser definido.

Alfenas, 21 de fevereiro de 2020.

Alessandro Antonio Costa Pereira
Reitor em exercício

Documento assinado eletronicamente por Alessandro Antônio Costa Pereira, Professor do
Magistério Superior, em 21/02/2020, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.unifal-mg.edu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0268572 e o código CRC E6A5AD53.

Referência: Processo nº 23087.000056/2020-17 SEI nº 0268572
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