
 

 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 037/2018 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2018 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUALPUBLICAÇÃO DE 

MATERIAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS 
GERAIS. 

EMPRESA SOLICITANTE:  

• GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

I – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  

 Verifica-se que a empresa GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA  solicitou 

esclarecimento à esta Instituição no dia 19 de Março de 2018 às 18 horas e 23 minutos. 

  A requerente solicita o seguinte esclarecimento: 

“Verifiquei que na licitação do PE 22/2018 – Publicação em Jornal de grande 
circulação, apenas os jornais O Tempo e Estado de Minas atingem o minimo de 
24 mil exemplares. 
Esses 2 jornais, apenas o jornal O Tempo participa das licitações. O jornal 
Estado de Minas tem outra politica de preço, onde seu valor é muito superior ao 
preço de referencia. Sendo assim não haverá competição, pois o Tempo não 
esta passando preço para o mercado, a fim de ganhar com preço cheio esta 
licitação. Pergunta?  O objetivo da licitação não é reduzir o preço? Da maneira e 
com as alterações feitas, aumentando a circulação de 21 mil para 24 mil não 
haverá competição. O certo seria tirar as médias de circulação com os jornais 
que podem ser aceito no edital e não como foi feito. Está errado esse critério e a 
CISMEP pagará mais caro pelo mesmo serviço que tem hoje conosco, com a 
Folha de SP, pois além de Minas Gerais, a Folha atinge outros estados, 
aumento a divulgação.” 

 
 

II – DA RESPOSTA 

Em analise ao instrumento convocatório é estabelecido na cláusula 5.3 que: 

5.3 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o Edital poderão 

ser encaminhados para o e-mail licitacao@icismep.mg.gov.br, até 
02 (dois) dias úteis antes da data marcada para o 

credenciamento.  
5.3.1 - As respostas do (a) Pregoeiro (a) às solicitações de 

esclarecimentos serão encaminhadas por e-mail e disponibilizadas 

no site www.icismep.mg.gov.br link Licitações, ficando acessível a 
todos os interessados, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 

anterior ao credenciamento. 

 



 

 

A abertura das propostas está marcada para o dia 21 de Março de 2018, ás 09hs 

(horas). Em virtude da data e horário da solicitação da empresa GIBBOR BRASIL 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA e a data marcada em edital para a abertura das propostas 

é possível constatar que o pedido da empresa foi encaminhado INTEMPESTIVAMENTE. 

 No entanto, em breve leitura do pedido de esclarecimento nota-se que a empresa 

solicitante apresenta questionamento no qual é relevante a Administração Pública, 

devendo assim ser analisado. 

 Para alcançarmos a média mínima da circulação dos jornais foi considerado 08 

(oito) jornais com maior circulação em Minas Gerais, chegando-se a estimativa de 

24.972,25, tendo em vista as variações na circulação dos jornais o valor a ser considerado 

foi o de 24.000, conforme estabelecido e justificado em edital. 

 Após detida análise no relatório do Instituto Verificador de Comunicação - IVC 

acostado nos autos do processo na página 16, verifica-se que a circulação mínima de 

24.000 restringe a competitividade, sendo que apenas 03 (três) empresas participaria do 

processo licitatório, sendo elas:  Super Notícia, O tempo e Jornal do Estado de Minas 

Gerais. 

 Ademais, com base nos princípios da competitividade, isonomia, economicidade e 

dentre outros que rege a licitação, faz-se necessário nova base de cálculo a fim de não 

causar maiores prejuízos a Instituição. 

 Diante disso, serão considerados 10 (dez) jornais com a maior circulação no Estado 

de Minas Gerais nós períodos de JANEIRO /2017 a DEZEMBRO/2017, conforme relatório 

da IVC, quais sejam: O tempo, Estado de Minas Gerais, Folha de São Paulo, Aqui MG, Hoje 

em dia, O Globo, O Estado de São Paulo, Valor Econômico, Extra e Agora São Paulo 

Com a seguinte base de cálculo: Circulação dos jornais = 89.668 + 58.752 + 

22.792 + 9.734 + 6.023 + 5.664 + 4.027 + 3.118 + 2.431 + 1.957 = 204.166 ÷ 10 = 

20.416,6. 

Pelo o exposto, chegou-se a circulação média de 20.416 (vinte mil, quatrocentos e 

dezesseis). Desta forma, observando que poderá ocorrer as variações dos jornais, 



 

 

estabelece como grande circulação no Estado de Minas Gerais aqueles que obtiverem 

média de 20.000 (vinte mil). Salienta-se ainda, que o Jonal Super Notícia detém média 

elevada por isso o mesmo não foi considerado, o Jornal Aqui (consolidado) também fora 

desconsiderado por pertencer a mesma fonte do jornal Aqui (MG). 

Esclareço ainda que tais alterações não causar qualquer prejuízo a Administração 

Pública, e sim proporcionará maior competitividade podendo alcançar melhores ofertas, 

sendo estes um dos objetivos da presente licitação.  

Concluindo, resta Pregão Eletrônico nº 022/2017 Processo Licitatório 022/2018, 

cujo objeto é Registro de Preços para futura e eventual publicação de matérias em jornal 

de grande circulação no Estado de Minas Geras, disputa prevista para o dia 21 de Março 

de 2018,  SUSPENSA, para as devidas alterações no instrumento convocatório.  

Ressalta-se que em virtude da necessidade da ICISMEP em adquirir o objeto ora 

licitado, futuramente o edital será publicado com novas datas de realização, destarte, é 

necessário que todos os interessados acompanhem as publicações realizadas no sitio da 

ICISMEP (www.icismep.mg.gov.br), no site de licitações do Banco do Brasil 

(www.licitacoes-e.com.br) e no Órgão oficial de Betim. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Betim (MG), 20 de Março de 2018. 

 
 

Thassia Alexandra Rodrigues 
Pregoeira 

http://www.icismep.mg.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/

