
 
 
 

 
 
 

 
 

ANÁLISE RECURSAL 
LICITAÇÃO URBEL Nº 005/2020  

 
Ref.: Processo nº 01-004.939/20-23 – Edital URBEL Nº 005/2020 

Objeto: Prestação de serviços de  atos oficiais da Urbel em jornal de grande 
circulação editado em Belo Horizonte. 

 
ASSUNTO:  Análise de razões de recursos  
 
RECORRENTE: 
ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI 
 
RECORRIDA: 
INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICACOES EIRELI 
 
I – DO RELATÓRIO  
 
Trata-se de análise de recurso administrativo interposto pela licitante ELOAH          
PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI - EPP, presente no certame, desclassificada          
e inabilitada no certame, no dia 05/08/2020, decisão publicada no sistema           
Licitações-e. 
 
1. A licitação se processa na modalidade pregão eletrônico, tipo menor preço           

global, sendo o valor teto estimado em R$ 29.272,69 (Vinte e nove mil, duzentos e               
setenta e dois reais e sessenta e nove centavos). 

 
2. A sessão de abertura da licitação ocorreu em 03/09/2020, sendo que, antes da             
disputa, foram desclassificadas as licitantes ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA         

EIRELI e GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA-EPP, por não          
atender ao subitem 10.6.2 do Edital: "É vedada a identificação do licitante em             

qualquer campo ou anexo quando do preenchimento da proposta eletrônica, sob pena            

de desclassificação imediata.".  
 

 
3. Em 15/09/2020, a licitante INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E        

PUBLICACOES EIRELI seria declarada vencedora, aberto o prazo de intenção          

recurso a licitante ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI se manifestou,          
posteriormente apresentando suas razões tempestivamente.  
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II – DAS RAZÕES DA RECORRENTE ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA        
EIRELI 
 
4. A recorrente ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI apresentou via         

e-mail conforme disposto no subitem 16.3.1 do Edital, no dia 18/09/2020, suas razões             

quanto a não aceitação da decisão de desclassificação antes da sessão de lances do              
pregoeiro publicada no sistema Licitações-e em 03/09/2020 e da declaração de           

vencedora da Licitante INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES        
EIRELI no sistema no dia 15/09/2020. 

5. A recorrente afirma ter sido desclassificada injustamente, pois tanto ela,          

ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI, quanto outra participante        
desclassificada por igual motivo, GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA         

LTDA-EPP, não se identificaram na apresentação de sua proposta, portanto não           
desrespeitaram o subitem editalício 10.6.2., uma vez que a razão social da empresa             

não foi expressa na proposta, mas tão somente o jornal no qual seriam feitas as               

publicações dos atos . 
6. A recorrente também afirma que a licitante declarada vencedora não atende a            

exigência editalícia, que por sinal fora até motivo de questionamento          
tempestivamente, uma vez que o objeto do edital é a prestação de serviços de              

publicação de atos oficiais da Urbel em jornal de grande circulação editado em Belo              

Horizonte. Segundo a recorrente, o jornal apresentado pela vencedora INSTITUTO          
ZURIEL não atende à exigência editalícia, pois o o Jornal O Tempo não é editado em                

Belo Horizonte, uma vez que tem sua sede no município de  Contagem. 
7. Requer o recebimento do recurso e reforma da decisão que declarou           

vencedora a licitante INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI,         

e “cancelamento” do processo licitatório em curso. 
 

III – DAS CONTRARRAZÕES DA RECORRIDA INSTITUTO ZURIEL      
CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI 

 
8. Ao apresentar suas contrarrazões, afirma a recorrida INSTITUTO ZURIEL         

CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI que não houve irregularidade na         
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desclassificação das licitantes, pois caberia à licitante esclarecer sua dúvida          
quanto à indicação ou não do jornal no qual seriam realizadas as publicações. 

9. Com relação à alegação da recorrente de que o Jornal “O Tempo” seria              

sediado em Contagem/MG, e portanto não atenderia ao requisito de jornal           
“editado” em Belo Horizonte, a recorrida diferencia dos ermos “SEDIADO” e           

“EDITADO”. 
10.Afirma que a exigência do edital se refere a que o jornal seja “editado” em Belo                

Horizonte, e não “sediado” nesta cidade. Apresenta trecho do documento IVC,           

afirmando que o jornal “O Tempo” é tanto sediado como editado em Belo             
Horizonte, atendendo, assim, a todas as exigências editalícias.  

Requer seja negado provimento ao recurso interposto, bem como a          
manutenção, na íntegra, da decisão proferida pelo D. Pregoeiro. 

IV – DAS ANÁLISE 
  

11.Compulsando o procedimento adotado, verifica-se que, de fato, como afirma a           

recorrente, a desclassificação das licitantes ELOAH PUBLICIDADE E        
PROPAGANDA EIRELI EPP e GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E        

PROPAGANDA LTDA-EPP foi equivocada. Isso porque não houve, ao         
contrário do entendimento inicial deste Pregoeiro, identificação das empresas         

licitantes, mas tão somente indicação do jornal que seria utilizado para realizar            

as publicações, o qual deveria ser editado em Belo Horizonte. 
12.Não houve, assim, afronta ao item 10.6.2 do Edital, razão pela qual deve ser              

dado provimento ao recurso interposto. 
13.Em relação aos efeitos do julgamento do recurso, assim dispõe o art. 44, §4º              

do Decreto nº 17.317, de 30 de março de 2020: “O acolhimento do recurso              

importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados.”.  
14.Considerando que a desclassificação das propostas foi indevida, o julgamento          

não pode ser aproveitado, devendo ser desfeitos todos os atos praticados           
desde a desclassificação das propostas. 

15.Somente para fins de esclarecimento, no que se refere ao jornal O Tempo ser              

editado em Belo Horizonte, fora aberto uma diligência para verificar se atendia            
a exigência editalícia de ser jornal editado em Belo Horizonte, o qual foi             

respondido constando como extrato uma capa do jornal datado em 09/09/2020,           
onde encontrava-se destacado que a edição do jornal é em Belo Horizonte,            
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também em anexo uma edição do órgão de auditoria IVC, constando como a             
cidade sede do Jornal O Tempo, sendo em Belo Horizonte/MG. Procedimentos           

que foram a base para o pregoeiro aceitar que o citado Jornal atendia ao Edital               

e da Administração. 
 

 

V – DA DECISÃO 
 

16. Diante do exposto, este Pregoeiro dá provimento ao recurso interposto pela           

licitante ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP, para anular a          
desclassificação das licitantes ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP         

e GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA-EPP, devendo o         
procedimento ser anulado a partir desse ato e repetidos os atos subsequentes. 

 
Belo Horizonte, 26 de outubro de 2020. 

 

 
 

Thiago Machado dos Santos 
Pregoeiro 
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