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AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO Nº. 49/20200 – Forma Eletrônica 
           

 Comunicamos a todos os proponentes interessados na execução dos serviços do objeto do 

Pregão nº. 49/2020, que tem por objeto a Contratação de órgão de Imprensa/Jornal para publicação dos 

atos administrativos, a fim de promover a ampla publicidade em conformidade com a legislação, em 

jornal impresso com circulação local e regional, de forma a atender a demanda da Administração 

Municipal de Céu Azul, PR, que modifica o edital no que se refere abaixo: 

 

 

1 - Fica retificada a exigência constante no item 2.5 – Documentos relativos à habilitação 

técnica, do anexo 04 do edital. 

 

Passando a seguinte exigência: 

 
2.5. Documentos relativos à qualificação técnica 

            2.5.1 -  Comprovação de tiragem através de relatório auditado pelo IVC ( Instituto de 

Verificação de Circulação), ou entidade equivalente, (Sendo vedada declaração do próprio 

licitante), na quantidade mínima descrita no Anexo I deste edital 

2.5.1 -  Atestado de capacidade técnica (Atestado de capacidade técnica emitido por 

órgão público ou empresa privada, onde o mesmo atesta que a empresa executou serviços 

iguais ou semelhantes ao objeto da presente licitação e que os mesmos foram cumpridos em 

estrita observância com as condições contratadas. Deverá constar dados e telefone de contato 

com o emitente). 

2.5.2 -  Declaração emitida pela empresa proponente indicando: * a quantidade da 

tiragem diária do jornal, * dias da semana que tem edição, * cidades em que possui 

abrangência e circulação, devendo obrigatoriamente abranger o município de Céu Azul e 

região. A fim de atender a ampla circulação local e regional. 

 

  

2 - Considerando que a alteração promovida, altera as condições de participação do edital, fica 

alterada a data e hora estabelecida para a sessão da licitação para o dia 15 de setembro de 2020 

as 14h:00min. 
 

3 - Permanecem inalteradas as demais condições do Edital; 

 

 

Céu Azul-Pr., 31 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

Germano Bonamigo 

Prefeito Municipal 
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