
 
PREFEITURA DO MUNICIPÍO DE CONTAGEM 

Secretaria Municipal de Administração 

Comissão Permanente de Licitações 
 
 
 

Praça Presidente Tancredo Neves, 200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG – Telefone 3356.6658 

  

REFERÊNCIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2017 - PROCESSO N°. 304/2017 - EDITAL Nº 
145/2017 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES E OUTROS COMUNICADOS, EM JORNAIS 
DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DIÁRIO OFICIAL DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS (MINAS GERAIS) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU).  

 
Às licitantes, 
 
Atendendo solicitação de esclarecimento por parte de licitante no processo licitatório supra, vem a 
Comissão Permanente de Licitações informar: 
 
QUESTIONAMENTO Nº 01 
Gostaríamos de confirmar se este pregão se trata de Pregão Presencial Tipo Menor Preço Por 
Lote, ou seja, Menor Preço Global? Visto que, no último processo licitatório deste mesmo objeto, foi 
utilizado como critério de julgamento MENOR PREÇO POR LOTE, sendo estabelecido um LOTE 
ÚNICO  

 
RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO Nº 01 

O critério de julgamento do Pregão em comento é o MENOR PREÇO POR LOTE ÚNICO. 

 
QUESTIONAMENTO Nº 02 
 
Vejamos o que está sendo solicitado no edital do pregão presencial nº 016/2017:  

 

Certo é que, conforme art. 30, II da Lei nº 8.666/93, o Atestado(s) de capacidade técnica e de 
aptidão para o desempenho de atividade pertinente deverá ser compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito 
público ou privado.  
  

Segue abaixo, exemplo do que foi solicitado recentemente para a Qualificação Técnica, no edital da 
Polícia Militar de Minas Gerais (Processo de Compra: 155/2017), tendo como objeto o serviço de 
divulgação e publicação de matérias (editais e avisos):   
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Segue também, o que foi solicitado no edital da FHEMIG (nº 89/2017), cujo objeto – Publicação de 
Avisos de Licitações e Matérias Correlatas:  

 

Diante do exposto, pedimos que seja RETIFICADA a cláusula 6.4 e 6.4.1 referente à Qualificação 
Técnica deste Pregão Presencial nº 016/2017, visto a importância da comprovação em 
características, quantidades e prazos na capacitação técnica para prestar os serviços pertinentes a 
esta licitação, objetivando a segurança desta contratação.  

 
RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO Nº 02 
 
Fica retificado item 6.4.1 do edital em comento, passando a vigorar com a seguinte redação: 
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Comprovação de aptidão técnica através de atestado (s) emitido (s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto licitado, emitido 
em papel timbrado, comprovando a execução satisfatória do objeto idêntico ou similar ao pregão. 
 
 
 

 QUESTIONAMENTO Nº 03 
É imprescindível que o Edital do pregão presencial nº 016/2017, exija como forma de comprovação 
da circulação dos jornais, Certidão emitida pelo IVC (Instituto Verificador de Comunicação) ou outro 
órgão idôneo verificador de circulação, já que, é através deste documento que é possível aferir a real 
circulação dos jornais, meio no qual pode-se constatar a veracidade das informações prestadas.      
No caso:  

“Certidão emitida pelo IVC (Instituto Verificador de Comunicação) ou por outro órgão verificador de 

circulação, que comprove a circulação diária mínima de 7.000 exemplares (de segunda a domingo) 

do jornal ofertado.”  

 
RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO Nº 03 
 
Deverá ser apresentada Certidão emitida pelo IVC (Instituto Verificador de Comunicação) ou por 
outro órgão verificador de circulação, que comprove a circulação diária mínima de 7.000 exemplares 
(de segunda a domingo) do jornal ofertado. 
 
 
 
 
 
Contagem, 09 de Janeiro de 2017 
 

 
 

Equipe de Pregões 


