
JORNAL CIDADES
ILMO. SR. PREGOEIRO/DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BAGÉ - RS

REFERENTE EDITAL 011/2017

PREGÃO PRESENCIAL

EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA., com sede em Porto Alegre, RS, na Rua..,/

Olavo Bilac n° 435, CNPJ n" 00.512.930/0001-24, vem, respeitosamente, à presença de V. Sa., formular
pedido de esclarecimentos conforme segue:

Do que se verifica do subitem 2.1 do Termo de Referência anexo ao edital, esta licitação tem
por objeto a contratação de jornal diário de grande circulação no Estado, senão vejamos:

"O presente processo terá por objetivo principal, atender ao princípio da publicidade através d a

contratação de empresa jornalística, no município de Bagé - RS, que publique jornal impresso

com circulação diária para prestação de serviço de veiculação da publicidade da Câmara

de Vereadores de Bagé. OBJETIVANDOA PUBLICAÇÃODE SEUSEDITAIS, atas. ações,
programas, demonstrações financeiras, notas de esclarecimentos, avisos, PREGÕES,

LEILÕES, LICITAÇÕES, comunicados de matérias institucionais, eventos, campanhas

educativas/informativas e utilidade pública e outros formatos que venham a ser

contemplados por lei (...)" (destacamos).

Portanto, do que se verifica o objeto do presente processo licitatório é a

veiculação da publicidade LEGAL e INSTITUCIONAL da Câmara de Vereadores de

Bagé.

Já o subitem 1.1 do Termo de Referência anexo ao edital determina, como condição

mínima, que os licitantes possuam "jornal impresso de circulação em Bagé-RS, em espaço

indeterminado (colorido), com tiragem diária de 3.500 exemplares, periodicidade de segunda-feira

a sexta e edição de final de semana, quantidade mínima de páginas, 1(j'.
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Assim sendo, considerando que presente processo licitatório destina-se, entre

outros, a veiculação da publicidade LEGAL da Câmara de Vereadores de Bagé, é

necessário que seja esclarecido pela Administração os pontos que seguem:

A) Em relação a tiragem de 3.500 exemplares: o edital não especifica se o

número de exemplares seria limitado ao Município de Bagé ou em todo o

Estado do Rio Grande do Sul.

B) Quanto a periodicidade "de segunda-feira a sexta e edição de final de

semana": é necessário que se esclareça a necessidade de que o jornal possua

circulação aos finais de semana, uma vez que a legislação não dispõe de

forma clara e objetiva o que é um jornal de circulação diária.

C) Em relação a "quantidade mínima de páginas, 16": É necessário ainda,

que se esclareça a necessidade de delimitar o número mínimo de páginas do

jornal em que serão veiculadas as publicações legais, considerando que a Lei

das Licitações não traz qualquer referência quanto a forma do jornal, apenas,

ressalte-se, que possua grande circulação no Estado.

o o Alegre, 08 de agosto de 2017.

i~ILÇ41i
A JORNALlSTICA JARROS LTOA.

Ante o exposto, requer a Editora Jomalística Jarros se digne Vossa Senhoria a esclarecer as
dúvidas apontadas na presente manifestação.

Termos em que pede e espera deferimento.
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