
 

 

 

PROCESSO DE COMPRA N° 34/2019 

CREDENCIAMENTO N° 04/2019 

RETIFICAÇÃO 01 

 

Levamos ao conhecimento dos interessados a retificação do ANEXO IV - TERMO DE 

REFERÊNCIA e no ANEXO V - MINUTA DO TERMO DE 

CREDENCIAMENTO - CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO do edital de 

Credenciamento nº 04/2019: 

Retificação do ANEXO IV: 

Onde se lê: 

[...] 

OBJETO: Credenciamento pessoas jurídicas devidamente licenciadas pelo Ministério 

das Comunicações, especificamente de radiodifusão através de emissora de rádio FM 

comercial   com sede no Município de Campos Novos e com sinal de transmissão no 

município para prestação de serviços de divulgação de matérias institucionais, eventos, 

campanhas educativas/informativas, programa de governo e utilidade pública, 

determinadas pelo Município, nos valores e quantitativos estabelecidos no ANEXO III. 

As demais condições permanencem inalteradas. 

[...] 

Leia-se: 

[...] 

OBJETO: O presente credenciamento tem por objeto o CREDENCIAMENTO de 

empresas editoras de jornais, com circulação regional, com abrangência no Município 

de Campos Novos- SC, para divulgação na forma impressa de matérias institucionais de 

utilidade pública, campanhas educativas e outros eventos e programa de governo de 

interesse público, nos valores e quantitativos estabelecidos no ANEXO III. 

[...] 

 



 

 

 

Retificação do ANEXO V: 

Onde se lê: 

[...] 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:  

O presente CONTRATO tem por objeto a prestação de serviços de radiodifusão para 

divulgação de matérias institucionais, eventos, campanhas educativas/informativas, 

programas de governo e utilidade pública, determinadas pelo Município Contratante, 

nos valores fixados no Anexo III do Edital nº. 04/2019, conforme discriminação, 

aprovação, quantidade e necessidade estipuladas pelas mesmas. 

[...] 

Leia-se: 

[...] 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:  

O presente CONTRATO tem por objeto o a prestação de serviços de empresas editoras 

de jornais, com circulação regional, com abrangência no Município de Campos Novos- 

SC, para divulgação na forma impressa de matérias institucionais de utilidade pública, 

campanhas educativas e outros eventos e programa de governo de interesse público, nos 

valores e quantitativos estabelecidos no ANEXO III do Edital nº. 04/2019, conforme 

discriminação, aprovação, quantidade e necessidade estipuladas pelas mesmas. 

[...] 

 

As demais condições permanencem inalteradas. 

 

Campos Novos, 14 de fevereiro de 2019. 

 

 

SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO 

PREFEITO MUNICIPAL 


