
 

 

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: W&M PUBLICIDADE . 

 
 
 

 A empresa requerente apresenta questionamentos quanto aos termos do 

estabelecido em Edital e seus anexos. A seguir serão elencados os questionamentos e sua 

respectiva resposta. 

 

QUESTIONAMENTO I –   Para consideração da media de 24.000 de circulação, será 

considerada a circulação em Minas Gerais apenas ou em outros estados também ? 

RESPOSTA: A consideração de 24.000 de circulação será no Estado de Minas Gerais, 

conforme aduz o objeto em comento, salienta-se que não há impedimento do Jornal ser 

de outro Estado, desde que este atinja  a média estabelecida em edital.  

QUESTIONAMENTO II – Para consideração da media de 24.000 de circulação, será 

considerada somente circulação impressa ou também digital ? 

RESPOSTA: Para efeito de comprovação da média estabelecida não será adentrado no 

mérito se a circulação do jornal é digital ou impressa, o que é exigido em Edital é que seja 

atingido a circulação média de 24.000, devidamente comprovada conforme a cláusula 

16.1.4.1 do Edital. 

QUESTIONAMENTO III – No Processo anterior, apenas do Jornal Folha de São Paulo 

não atingir a tiragem mínima, o mesmo foi aceito para o certamente, neste certame  

haverá margem de tolerância para menos, ou seja, se o jornal tiver um tiragem menor 

que a solicitada em edital será aceito? 



 

 

RESPOSTA: Tendo que tiragem é diferente de circulação, entendemos que a pergunta da 

empresa refere-se a circulação e não a tiragem, ressalva-se que o edital não trata-se de 

tiragem e sim circulação. Conforme verificado na justificativa do Termo de Referência do 

Edital, a média exigida no edital já considera variação, assim conforme estabelecido na 

cláusula 16.1.4.1 do Edital a comprovação da média de circulação deverá ser igual ou 

maior de 24.000 (vinte e quatro mil) 

Atenciosamente, 

Betim, 16 de Março de 2018. 

  

 

Thassia Alexandra Rodrigues 
Pregoeira 

 
 
 
 


