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QUESTIONAMENTO - PREGÃO PRESENCIAl Nº 007/2020

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

Pregão Presencial nº 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 Edital.

A licitante descreve sua solicitação conforme segue:

O jornal Valor Econômico tem circulação acima de 80.000 exemplares/dia, com circulação de
segunda a sexta-feira. Como a interpretação do edital é objetiva, tal redação "de terça-feira a

sábado", possibilita o pedido de desclas.sificação deste jornal, mesmo tendo as 5 (cinco) edições

semanais de jornais que circulam de terça feira a sábado.

Sugerimos mudar a redação, como forma de dar mais ampla competitividade e não incluir a
expressão "terça-feira a sábado", substituindo-a por edições em 5 (cinco) dias na semana.

Resposta:

Conforme o edital já retificado "poderá ser circulação diária (sete dias), ou edições de terça-feira a

sábado", é o suficiente para a ampla concorrência, bem como atende as necessidades da

Autarquia, visto que edições de terça-feira a sábado torna-se todos os dias da semana como úteis.

Já as publicações de segunda a sexta-feira, a contagem de prazo de publicação se inicia na terça-
feira.

Portanto a Pregoeira e equipe de apoio decidem por manter o edital.

Araras, 10 de fevereiro de 2020.
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