
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BAGÉ 

PREGÃO PRESENCIAL 011/2017 

(SERVIÇO) 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

I. DAS PRELIMINARES 

Pedido de esclarecimento ao edital de licitação do 

Pregão Presencial nº 011/2017 – Contratação de empresa jornalística, no 

município de Bagé - RS, com jornal impresso de circulação diária para 

prestação de serviço de veiculação da publicidade da Câmara Municipal de 

Vereadores de Bagé, interposto pela Editora Jornalística Jarros Ltda., no dia 

08/08/2017, tempestivamente, com base na lei 8.666/93 e 10.520/02. 

 

II. DO PEDIDO 

A empresa solicita esclarecimento referente ao que segue: 

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 refrência quanto a 

forma do jornal, apenas,ressalte-se, que possua grande circulação no Estado. 

 

III. DOS ESCLARECIMENTOS 

Antes de esclarecer pontualmente os pedidos de 

informação é necessário contextualizar a realiadade do Poder Legislativo 

Municipal de Bagé. A Lei Orgânica determina à competência da Câmara de 

Vereadores de Bagé, sendo debater problemas contemporâneos tomando 

posição e fazendo-se influente em qualquer questão de natureza pública e, 

ainda, naturalmente, legislar. 

Está a Câmara subordinada, ainda, à Constituição 

Federal e ao Princípio da Publicidade, sendo necessária a publicação de atos 

administrativos, editais de audiências, convocações, entre outros dispositivos 

previstos em Lei.  

Uma atribuição tácita da Câmara é ser a porta voz 

das necessidades e anseios da popolação e isso gera uma particularidade que 

demanda um veículo de comunição, ou vários, para que as ações alcancem o 

público pretendido. Neste caso específico, a população de Bagé. 

Quanto à tiragem de 3.500 exemplares, estas 

deverão ser no Município de Bagé uma vez que seu público alvo nela está 

localizado. Caso essa quantidade fosse distribuída em todo Rio Grande do Sul, 

por exemplo, pouco efeito seria produzido onde se deseja.  

 considerando que a Câmara de Vereadores realiza 

publicação de atos administrativos como aviso de audiência pública, chamada 

para sessão extraordinária, extratos de contratos, licitações e informativos 

referentes à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), para conhecimento da 

comunidade local; 

Com relação aos avisos de licitações, a Câmara 

adota praticamente a modalidade Pregão. A Lei 10520/02, ao contrário da 

8.666/93, coloca em prioridade o jornal de circulação local, ao invés do regional 



e, em último caso nacional. Isso reforma o pensamento da necesdidade da 

tiragem ser em Bagé. 

Art. 4º, Inciso I: A convocação dos interessados será 

efetuada por meio de publicação de aviso em diário 

oficial do respectivo ente federado ou, não existindo, 

em jornal de circulação local, e facultativamente, por 

meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em 

jornal de grande circulação, nos termos do 

regulamento de que trata o art. 2º;” 

 

Deste modo, e visando um contato direto com a 

população local, justifica-se a contratação de jornal de circulação local. 

 

Referente ao item B, a periodicidade “de segunda-

feira a sexta e edição de final de semana”,  justifica-se a necessidade de 

edições diárias e de edição aos finais de semana por que isso abre um leque 

de possibilidade e flexibilidade para a administração para publicar, do contrário, 

com edições limitadas a alguns dias da semana a administração teria que se 

adquar a oferta e isso não seria vantajoso.  

No caso específico da edição de final de semana, 

está a Câmara optando por um produto que se ajuste melhor a sua real 

necessidade já que, na divulgação de muitos prazos,  são contados dias 

corridos, além disso, determinados anúncios necessitam de urgência, como por 

exemplo  uma convocação para sessão extraordinária. 

Outro fato de contibui para a edição do final de 

semana é que muitos programas da TV Câmara são exibidos sábados e 

domingos e em horários específicos. Isso requer publicação das chamadas 

para a programação aos finais de semana, uma vez que, se publicado com 

antecedência pode provocar um lapso de tempo desvantajoso. 

A Lei do Pregão determina que a adminsitração deve 

estabelecer a os padrões mínimos de desempenho dos produtos e serviços em 

momento prévio à licitação. Por esta forma, a Câmara não poderia deixar de 



especificar esse requisito, uma vez que, por exemplo, um jornal de 4 páginas 

iria competir com um de 24.  

Levou-se em consideração, ainda, o fato de que 

eventualmente são publicadas páginas inteiras, com publicação de relatórios de 

prestação de contas, balanços ou ainda informativos, casos em que, um jornal 

com poucas páginas não comportaria a demanda da Câmara mais a do 

mercado.  

Outra questão é que os jornais de circulação local 

existente possuem o mínimo estipulado o que tornaria a competição viável e, 

ainda, não houve motivação para número inferior. 

 

IV. CONCLUSÃO 

Desta forma, considerando o princípio do interesse 

público, damos por esclarecidas e fundametadas as demandas da Câmara de 

Veredores de Bagé. 

Bagé, 9 de agosto de 2017 

 

CRISTIAN GONÇALVES BERNY DE OLIVEIRA 

Pregoeiro 

 

 


