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QUESTIONAMENTO - PREGÃOPRESENCIALNº 007/2020

A Pregoeira e equipe de apoio receberam e-mail solicitando esclarecimento referente ao

Pregão Presencial nQ 007/2020, cujo objeto está especificado abaixo:

,Objeto: Contratação de empresa para publicação de atos oficiais emanados pelo Saema em

periódicos de grande circulação diária no Estado de São Paulo, de acordo com as especificações do
Termo de Referência, anexo I do Edita/.

A licitante descreve sua solicitação conforme segue:

.1}Questionamento: Considerando que, a vigência contratual é de 12 meses e as entregas serão

parceladas, o SAEMA possui cronograma ou estima a quantidade de material e parcelas a serem
solicitadas? O edital solicita na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 05.06.01. Comprovante de tiragem

mínima de 40.000 (quarenta mil) exemplares por edição, que se fará mediante documento
firmal~o pelo Instituto Verificador de Circulação (/VC).
Esta sendo solicitado o documento do IVC, como comprovante de tiragem, mas existem jornais

que são de circulação Estadual, mas são auditados por outras empresas que prestam esse serviço

de auditoria. O próprio Tribunal de Contas, recomenda o IVC ou outra empresa que tenha a
mesma função de auditoria.

Pergunta: Poderá ser aceito no certame jornal auditado por outra empresa de auditoria que não
seja o IVC?

!Resposta: O edital será retificado para UIVCou empresa equivalente".

~I?stionamento: O objeto do edital solicita que a publicação deverá ser em periódicos de
grande circulação diária no Estado de São Paulo. Pergunta: Gostaria de saber o que a
Administração entende por circulação diária? Seria o jornal com edições de segunda a Domingo ou

jornal com edições de terça a sábado estaria de bom tamanho?

lResposta: O edital será retificado "poderá ser circulação diária (7 dias) ou edições de terça-feira a c;:-f'
sábado. ~

~stionamento:Em relação ao item 1.1 - A quantidade de 40 (quarenta mil exemplares) por
edição será considerada na contagem a mesma forma que é utilizado pelo IVC, ou seja, a soma de
todos os tipos de edições do Jornal na contagem (englobando-se as assinaturas impressas, digitais
e exemplares avulsos vendidos em bancas), como forma de garantir a mais ampla divulgação dos

Atos Oficiais?

!Resposta: Sim. Entendemos que engloba-se as assinaturas impressas, digitais e
avulsos vendidos em bancas.
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4)Question.amento: No Objeto Resumido - A exigência de periódicos de grande circulação diária

no Estado de São Paulo, pergunta-sesobre a definição de Jornal diário dada pelo Órgão, ou seja,

será considerado jornal diário a mesma definição dadapela ANJ - Associação Nacional de Jornais

ttps:j jwww.anj.org.brjsitejservicosjdefinicao-de-jornais-diarios.html).
que definiu jornal diário o periódico com, no mínimo 4 edições por semana ou o jornal deverá ter

edições diferentes os 7 (sete) dias da semana?

!Resposta: Idem resposta do questionamento 2.

5)Questior1Jamento: No item 06, do Termo de Referência - Aceita-se a comprovação de tiragem de

qualquer órgão idôneo, ou aceitasse apenas a comprovação de tiragem pelo IVC?
Resposta: Idem resposta do questionamento 1.

Araras, 06 de fevereiro de 2020.
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