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RETIFICAÇÃO Nº 01 AO EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
PROCESSO Nº 08/2011 
CONVITE Nº 04/2011 
 

O Centro Universitário de Franca (Uni-FACEF), Autarquia Municipal criada pela Lei 

Nº 1.143 de 09/10/1963, inscrita no CNPJ nº 47.987.136/0001-09, através da CPL – 

Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela Portaria nº 01/2011, torna público as 

alterações promovidas no Edital do Processo nº 08/2011 – Convite nº 04/2011, de 09 de 

junho de 2011, referentes ao objeto e prazo para apresentação dos envelopes de 

Habilitação/ Proposta, sendo: 

 

1. Modifica-se o objeto para: contratação de empresa jornalística ou empresa 

especializada em publicidade legal, legalmente constituída, para a 

publicação dos atos oficiais do Centro Universitário de Franca. 

 

2. Prorrogam-se as datas para apresentação e abertura dos envelopes de 

Habilitação/ Proposta, conforme segue: 
 

Apresentação dos envelopes de Habilitação/ Proposta: até as 08h00 do dia 

30/06/2011. 

Abertura dos envelopes de Habilitação/ Proposta: 08h30 do dia 30/06/2011. 

 

3. A redação das cláusulas a seguir discriminadas passa a ser a seguinte: 

a. Cláusula 1 – DO OBJETO: (...) contratação de empresa jornalística ou 

empresa especializada em publicidade legal, legalmente constituída, 

para a publicação dos atos oficiais do Centro Universitário de 

Franca (...); 

b. Cláusula 4 – DA PROPOSTA: (...) 4.2 (...) c)1: Por centímetro de coluna 

(excluem-se os itens 2 e 3); 

c. ANEXO I: 1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO: (...) contratação de 

empresa jornalística ou empresa especializada em publicidade legal, 

legalmente constituída, para a publicação dos atos oficiais do Centro 

Universitário de Franca (...); b.1 Para texto: corpo 7 (sete), e entrelinha 
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8 (oito), exclui-se o item b.2; c) A publicação deverá ser realizada em 

jornal de circulação diária; 

d. ANEXO II: FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA – 

OBJETO: (...) contratação de empresa jornalística ou empresa 

especializada em publicidade legal, legalmente constituída, para a 

publicação dos atos oficiais do Centro Universitário de Franca (...);  
 

Descrição Preço unitário (R$) 
Centímetro de coluna  

 

e. A minuta de contrato será adaptada às alterações anteriores quando de 

sua assinatura. 

 

4. Permanecem inalteradas as demais disposições previstas no Edital do Processo 

nº 08/2011 – Convite nº 04/2011, de 09 de junho de 2011, e seus Anexos. 

 

Franca-SP, 17 de junho de 2011. 

  

 

 

 

_________________________________ 
Prof. Ms. Orivaldo Donzelli 
Presidente da CPL 


