
OFÍCIO CIRCULAR – COPEL

Salvador, 03/03/2020.

Referente: Esclarecimentos ao Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 03/2020.
 
Objeto:  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO A JORNAL DE GRANDE
CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, EM PÁGINA INDETERMINADA, DE ACORDO COM
AS NECESSIDADES DO CONTRATANTE.

Prezados licitantes e interessados, segue abaixo a resposta aos questionamentos formulados.

Pergunta 1 - No Anexo I – Termo de Referência  no item 3. Forma de Execução de Serviço

a) Edições diárias (inclusive sábados e domingos de forma distinta);

b) Tiragem média Diária de segunda a sexta igual ou superior a 18.000 exemplares;

c) Circulação, no mínimo, na cidade de Salvador;

Observamos que na letra a) Edições diárias (inclusive sábados e domingos de forma distinta);
está sendo solicitada que o jornal tenha edições diárias e inclusive aos Sábados e Domingos
com edições distintas.

Pergunta: Por que não pode ser aceito jornal com edições de sábado e domingo conjugadas,
visto que a própria imprensa Oficial do Estado não dispões de edições aos domingos?

Além disso, apenas o Jornal A Tarde, dispõem de edições distintas no sábado e domingo. Os
jornais Correio da Bahia e Tribuna da Bahia que também são considerados jornais de grande
circulação Estadual possuem edições conjuntas no sábado e domingo. Isto é, na edição de
sábado consta também a data de domingo impressa.

Sendo assim solicitamos que seja analisada essa questão e que exclua a obrigatoriedade de
edições distintas aos sábados e Domingo, pois a lei 8.666 também prevê a ampla competição
nas licitações públicas e da forma como está o edital restringe a ampla competição.

Resposta 1 – Compulsando a argumentação trazida no bojo do pedido de esclarecimentos,
verifica-se  que  os  argumentos  apresentados  têm razão,  motivo  pelo  qual,  fazendo  jus  ao
princípio  da  autotutela,  decido  pela  alteração  do  item  em  questão,  substituindo  o  termo
“sábados e domingos de forma distinta” por “inclusive sábados e domingos, ainda que de forma
conjugada”. Deste modo, faz-se necessária a reposição de prazo.

Salvador, 03 de Março de 2020

Carlos Magno Rehem Dantas
Pregoeiro Oficial 


