
GOVERNO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 

   Subsecretaria de Comunicação Social 

 
  AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017 
 

O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Governo/Subsecretaria de 
Comunicação Social, torna pública a retificação do Edital de Licitação da Concorrência Pública 
n.º 001/2017, publicado no Minas Gerais de 22/06/2017: 
 
 
 
Página 24, item 12. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
 
Fica suprimido o subitem 12.10 do Edital. 

 
 
Página 33, item 8. Paper: 

Onde se lê: 

“Requerido: 1 (um) jornalista Sênior para atuar como coordenador da equipe; 4 (quatro) 

jornalistas plenos para a apuração, revisão e edição dos papers.” 

 

Leia-se: 

“Requerido: 1 (um) jornalista Sênior para atuar como coordenador da equipe; 4 (quatro) 

jornalistas plenos para a apuração, revisão e edição dos papers; 1(um) designer gráfico.” 

 

Página 36, item 1 (Press Trips): 

Onde se lê: 

“Quantidade: Até 6 (seis) por um período de 12 (doze) meses, com até 8(oito) jornalistas por 

press trip. 1(um) Designer Gráfico.” 

 

Leia-se: 

“Quantidade: Até 6 (seis) por um período de 12 (doze) meses, com até 8(oito) jornalistas por 

press trip.” 

 

Página 67, na coluna “Requerido” na linha do item “Paper”: 

Onde se lê: 

“1 (um) jornalista Sênior para atuar como coordenador da equipe; 4 (quatro) jornalistas Plenos 

para a apuração, revisão e edição dos papers” 

 



Leia-se: 

“1 (um) jornalista Sênior para atuar como coordenador da equipe; 4 (quatro) jornalistas Plenos 

para a apuração, revisão e edição dos papers; 1(um) designer gráfico.” 

 

Página 68, na coluna “Requerido” na linha do item “Press Trips”: 

Onde se lê: 

“6 (seis) por um período de 12 meses, com até 8 jornalistas por press trip. 1 Design Gráfico” 

 

Leia-se: 

“6 (seis) por um período de 12 meses, com até 8 jornalistas por press trip.” 

 

A Comissão Especial de Licitação esclarece que as alterações acima, havidas em decorrência das 

leis citadas, não afetam a formulação das propostas. 

 
 

Belo Horizonte, 17 de julho de 2017 
 
 
 
 

José Geraldo Cerqueira de Melo 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


