ESCLARECIMENTO V
Brasília, 12 de novembro de 2008.
AOS INTERESSADOS.
REFERÊNCIA: PREGÃO 47/2008
Proc. nº: 23000.008888/2008-90
ASSUNTO: Resposta ao Questionamento V.
Prezado Senhor,
Em resposta ao questionamento formulado por empresa interessada em participar da
licitação em referência, informamos o que segue:
PERGUNTA:
[...]
Solicitamos esclarecimentos referente ao edital Pregão
eletrônico n°. 47/2008:
1) De acordo com o item 4 do Anexo I - Termo de Referência,
a empresa contratada deverá colocar à disposição do MEC,
quando solicitada, uma equipe técnica. Essa equipe poderá ser
constituída de profissionais free lancers, já que a
periodicidade da revista é trimestral. Ou a equipe deverá ser
composta somente por profissionais contratados no quadro da
empresa?
2) No mesmo item, diz que os repórteres e os
fotógrafos deverão se deslocar de acordo com as necessidades
de pauta, restritas a toda rede nacional de ensino básico ou
superior. O MEC tem como estimar quantas viagens serão
realizadas e também quais os estados visitados em cada
edição?
3) De acordo com o item 3.1.1 do Anexo I, a revista terá
desenhos/ ilustrações e fotos. Há uma estimativa de quantas
fotos e quantas ilustrações ou desenhos a contratada deverá
prever por edição?
[...]
RESPOSTA:
Por tratar-se de assunto referente ao Termo de Referência, Anexo I, este Pregoeiro
encaminhou cópia do questionamento à Assessoria de Comunicação Social - ACS, deste Ministério,
para que a mesma se pronunciasse sobre o pleito, tendo a mesma se manifestado nos termos, conforme
transcrição abaixo:
[...]
1. Preferencialmente a editora deve indicar um profissional,
que forçosamente será o editor-responsável, que deve ter
vínculos com ela, ainda que seja um contrato de prestação
de serviço. Os demais podem ser constituídos por freelancers, desde que o MEC – Ministério da educação – seja

isentado de qualquer envolvimento na relação entre a
editora e seus funcionários.
2. O MEC não tem como estimar quantas viagens e quais os
estados. Tudo depende da pauta. Mas, evidentemente, uma
edição compensará a outra e há um padrão que qualquer
editor mais atilado consegue prever.
3. Não há como quantificar fotos e ilustrações. Vale a mesma
consideração do item anterior.

Ary Franco Sobrinho
Chefe da Assessoria de Comunicação Social
ACS/GM/MEC
[...]
Portanto, o Pregoeiro ratifica o termo acima exposto, esclarecido através do documento
encaminhado pela Área Técnica, referente à indagação feita.

Atenciosamente,
HUMBERTO PARENTE DE CARVALHO
Pregoeiro

