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LICITAÇÃO URBEL005/2020 – PE 

CIRCULAR N.º 01 

 

Processo: n.º 01-004.939/20-23 

Objeto: Prestação de serviços de Publicação de Atos Oficiais da Urbel em Jornal de Grande Circulação 

editado em Belo Horizonte. 

Assunto: Esclarecimentos de dúvidas acerca do Edital Urbel 005/2020 – PE 

O Pregoeiro Thiago Machado, nomeado pelo Portaria Conjunta URBEL/SMOBI n.º 001/2020, publicada 

no Diário Oficial do Município – DOM, em 24/01/2020, presta os seguintes esclarecimentos às 

perguntas de interessados na licitação acima epigrafada: 

 

Pergunta: 

“Com referência ao objeto da licitação, que exige que a o jornal a ser ofertado seja editado em Belo 

Horizonte. Não seria mais amplo que o jornal seja editado em Minas Gerais? 

Temos como exemplo o Jornal de Maior circulação no Estado e até na cidade de Belo Horizonte, o 

jornal O Tempo que tem sua sede social na cidade de Contagem/MG, que está na região metropolitana 

de Belo Horizonte. 

Considerando essa situação, na hipótese de participarmos representando tal jornal, ele não seria 

aceito?” 

 

Resposta: 

Conforme consta no Termo de Referência, anexo I do Edital de Licitação Urbel 005/2020: 

“A publicação de atos oficiais em jornal de grande circulação editado em Belo Horizonte está motivada 

pelo atendimento às exigências legais para publicidade dos atos da Administração Pública, previstas 

no “caput” do art. 37 da Constituição Federal, especificamente, nas legislações abaixo:  

- Lei Federal n.º 6.404/1976 lei das Sociedades Anônimas que exige a publicação de: avisos aos 

acionistas (art. 106, 107, 124, 136 e outros), convocações para Assembleias Gerias Ordinárias e 

Extraordinárias (art. 86, 87, 123, 124 e outros), as Atas destas Assembleias (art. 142 e 231), além de 

Balanços Patrimoniais Anuais (art. 275).  

Art. 289. As publicações ordenadas pela presente Lei serão feitas no órgão oficial da União ou do 

Estado ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia, e em 

outro jornal de grande circulação editado na localidade em que está situada a sede da 

companhia. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)” (grifo nosso). 
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Considerando o dispositivo legal serão aceitos na presente licitação aqueles jornais que atenderem aos 

requisitos estabelecidos no edital, incluindo a edição na localidade em que está situada a sede da 

Companhia, ou seja, jornal de grande circulação editado em Belo Horizonte. 

 

Belo Horizonte, 01 de setembro de 2020. 

 

Thiago Machado dos Santos 

Pregoeiro 

Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte - Urbel 


