


De : Pregão - TRESC <heloisa@tre-sc.jus.br>

Remetente : pregao-bounces@tre-sc.jus.br

Assunto : [Pregao] Re: Noitificação Folha de S.Paulo / TRE-SC

Para : Administrativo Folhapress

<admfolhapress@folhapress.com.br>

Cc : pregao@tre-sc.jus.br

Responder para : pregao@tre-sc.jus.br

Zimbra heloisa@tre-sc.jus.br

[Pregao] Re: Noitificação Folha de S.Paulo / TRE-SC

Qua, 16 de mai de 2018 18:08

1 anexo

Prezado Senhor,

Em atenção às informações apresentadas, cumpre informar que, acolhendo parecer da Assessoria

Jurídica deste órgão, a autoridade competente (Secretário de Administração e Orçamento) decidiu pela

alteração da minuta contratual anexa ao edital do Pregão n. 038/2018, no sentido de prever a exigência

de apresentação de autorização expressa dos veículos de imprensa para veiculação de conteúdo de suas

titularidades, por meio dos serviços de clipping. Diante disso, serão adotadas as providências para a

alteração e republicação do referido edital.

Atenciosamente,

Heloísa Helena Bastos Silva Lübke

Coordenadora de Julgamento de Licitações

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

(48) 3251-3842

De: "Administrativo Folhapress" <admfolhapress@folhapress.com.br>

Para: pregao@tre-sc.jus.br

Cc: "Sandra Penha" <sandra.penha@folhapress.com.br>, lbuslik@knewin.com, eduardo@knewin.com

Enviadas: Terça-feira, 15 de maio de 2018 12:34:05

Assunto: [Pregao]        Noitificação Folha de S.Paulo / TRE-SC
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Prezada Heloísa Helena,

segue em anexo notificação do jornal Folha de S.Paulo referente a contratação de
empresa para prestação de serviços de clipping jornalístico através de licitação do Tribunal Regional
Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC).

Estamos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

Regis Samperi

Licenciamento de Conteúdo - Folhapress - Folha de S.Paulo

Tel. (11) 3224-4548

Alameda Barão de Limeira, 425 – 5º andar – Campos Elíseos – São Paulo – SP  – CEP 01202-900

www.folhapress.com.br

AVISO: A informação contida neste email, bem como em qualquer de seus anexos, é CONFIDENCIAL e destinada ao uso exclusivo do(s)
destinatário(s) acima referido(s), podendo conter informações sigilosas e/ou legalmente protegidas. Caso você não seja o destinatário desta
mensagem, informamos que qualquer divulgação, distribuição ou cópia deste email e/ou de qualquer de seus anexos é absolutamente proibida.
Solicitamos que o remetente seja comunicado imediatamente, respondendo esta mensagem, e que o original desta mensagem e de seus anexos,
bem como toda e qualquer cópia e/ou impressão realizada a partir destes, sejam permanentemente apagados e/ou destruídos. Informações
adicionais sobre nossa empresa podem ser obtidas no site http://www.folha.uol.com.br/folha/conheca/ .

NOTICE: The information contained in this email and any attachments thereto is CONFIDENTIAL and is intended only for use by the recipient named
herein and may contain legally privileged and/or secret information. If you are not the email's intended recipient, you are hereby notified that any
dissemination, distribution or copy of this email, and/or any attachments thereto, is strictly prohibited. Please immediately notify the sender replying
to the above mentioned email address, and permanently delete and/or destroy the original and any copy of this email and/or its attachments, as well
as any printout thereof. Additional information about our company may be obtained through the site http://www1.folha.uol.com.br/folha/conheca
/index-en.shtml .
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Pregao: Membros da comissão de pregão

Pregao@tre-sc.jus.br
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