Serviço Social do Comércio
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/143-PG
ADENDO Nº 1
O objeto da presente licitação consiste na Contratação de veículo de comunicação e empresa
especializada em intermediação, através de REGISTRO DE PREÇOS, para publicação de anúncios de
licitação, comunicados e outros anúncios de interesse do Serviço Social do Comércio – Sesc, em jornal
diário de grande circulação em todo o estado do Espírito Santo para publicações de segunda-feira a
domingo e no Diário Oficial da União - DOU para publicações de segunda-feira a sexta-feira, conforme
a demanda.
1º - Em relação ao processo licitatório em referência, o Sesc/ES torna pública a seguinte alteração no
Termo de Referência:
3 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
Onde se lê:
3.1.4 - Os serviços serão prestados de segunda-feira a domingo, no caso de jornal de grande
Circulação em TODO o estado do Espírito Santo e de segunda-feira a sexta-feira no Diário Oficial da
União – DOU, em corpo de jornal, espaço específico para publicação, no formato (Cm x Col.) de
veiculação, informado na solicitação e layout enviados pelo Sesc/ES, sendo centímetro a referência
vertical da publicação e a coluna é a referência horizontal da mesma publicação;
O correto é:
3.1.4 - Os serviços serão prestados de segunda-feira a domingo incluindo feriados, no caso de jornal
de grande Circulação em TODO o estado do Espírito Santo e de segunda-feira a sexta-feira no Diário
Oficial da União – DOU, no caderno de classificados, espaço específico para publicação, em
corpo de jornal, no formato (Cm x Col.) de veiculação, informado na solicitação e layout enviados pelo
Sesc/ES, sendo centímetro a referência vertical da publicação e a coluna é a referência horizontal da
mesma publicação;
2º - Permanecem inalteradas todas as demais condições do Edital.

Vitória/ES, 17 de outubro de 2018.
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