TERMO DE RETIFICAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO N° 005/2018 – PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2018
OBJETO: Contratação de empresa de midia impressa, para prestação de serviços de publicidade
institucional oficial do municipio de NOVA TRENTO em jornais de grande circulação no município.
O Pregoeiro da Prefeitura de Nova Trento, no uso de suas atribuições legais, informa que, visando a
ampliação da concorrência, fica alterada exigência constante no item 6.2.4. DA QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA, letra “e” do edital, que tinha a seguinte redação:
e) Comprovação de no mínimo 300 assinantes no município
de Nova Trento e/ou comprovação de no mínimo 40
anunciantes de Nova Trento por mês.
e.1) A comprovação de assinaturas será feita mediante
declaração, ou outro documento que o substitua, com nome,
fone e endereços dos assinantes até número mínimo de 300;
e.2) A comprovação de anunciantes será feita mediante
apresentação de cópia de cadastro e autorização de
publicação, com data não inferior a 6 meses da data de
processamento das fases do pregão. Mínimo de 40 anúncios
no mês.
Mediante está alteração, passa a ser exigido dos licitantes o seguinte:
e) – A empresa licitante fará Declaração onde conste os dias
de circulação do jornal no município de Nova Trento, e que
todo o dia que ocorrer publicação de que trata a presente
licitação, o Contratado deverá fornecer gratuitamente, 03
(três) exemplares do jornal que contenha as publicações,
sendo 02 (dois) exemplares na sede da Prefeitura e 01 (um) na
Câmara Municipal de Nova Trento.
e.1) A licitante deverá apresentar Certificação de órgão
reconhecido no meio jornalístico, passível de verificação in
loco pela contratante, de que o jornal é considerado de grande
circulação na cidade de Nova Trento;
Considerando que a presente retificação não restringe a participação de nenhuma empresa,
permanece a mesma data para processamento do Pregão, ou seja, dia 05/02/2018 até as 09:00
horas para entrega dos envelopes e credenciamento; Abertura de Propostas e fase de lances, dia
05/02/2018 as 09:30 horas.
Nova Trento, 30 de janeiro de 2018.
Aprigio José Botameli
Pregoeiro

