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ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

PREGÃO ELETRÔNICO URBEL/SMOBI Nº 005/2020 

 

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. 

 

Às 10:30:59 horas do dia 03/09/2020 no endereço Avenida do Contorno, 6.664 – 4º andar, Santo Antônio, da 

cidade de Belo Horizonte - MG, reuniram-se o Pregoeiro da Disputa Sr. Thiago Machado dos Santos, e os 

integrantes da equipe de apoio Sra. Soraya Mamede da Silva e Sr. Marcos André Ferreira Gonçalves, , 

designados pela Portaria Conjunta Urbel/Smobi n.º 001/2020, publicada em 24 de janeiro de 2020 para 

realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Eletrônico Urbel 005/2020. 

Anteriormente à abertura de lances, tempestivamente, as licitantes apresentaram os seguintes 

questionamentos, seguidos das  respectivas respostas:  

Questionamento 1: "Com referência ao objeto da licitação, que exige que  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 1: Após consulta do pregoeiro à área técnica solicitante, 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, e, especificamente, na  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 Gerais 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). Segundo 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). 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. 

Questionamento 2: “Com relação ao Pregão Eletrônico 005/2020, gostaria de saber como faço para solicitar 

a chave de identificação e senha pessoal ao Banco do Brasil.” 
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Resposta 2: No item 8.1 do Edital expressa: "Os interessados em participar do pregão deverão dispor de 

chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S/A 

sediadas no País." 

 

Após os devidos esclarecimentos aos questionamentos efetuados, o Pregoeiro, no uso de suas atribuições 

legais, procedeu à abertura das propostas. 

 

Aberta das propostas eletrônicas, foram apresentados os seguintes preços globais: 

 

Data/Hora Nome/Razão Social Proposta 

03/09/2020 09:10:27:383 

GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 

EPP R$ 61.280,00 

03/09/2020 09:10:18:137 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI R$ 38.300,00 

02/09/2020 16:35:00:011 

INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES 

EIRELI R$ 65.876,00  

 

Foram desclassificados pelo pregoeiro os licitantes Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda Epp e 

Eloah Publicidade e Propaganda Eirelli, por razão de não atendimento ao subitem 10.6.2, o qual expressa que 

é vedada a identificação do licitante em qualquer campo ou anexo da proposta eletrônico sob pena de 

desclassificação imediata. 

Após a etapa de lances foram apresentadas os seguintes menores preços: 

 

Data/Hora Nome/Razão Social Proposta 

02/09/2020 16:35:00:011 

INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES 

EIRELI  R$ 65.876,00 

 

Encerrada a etapa de lances,  no dia 03/09/2020, às 10:43:00 horas, a então primeira e única arrematante, 

Instituto Zuriel Capacitação e Publicações Eirelli, foi convocada para negociação, tendo apresentado  contra-

proposta no valor de R$ R$ 29.108,00 ( vinte nove mil e cento e oito reais). 

Foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da 

proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de 

menor preço, quanto ao objeto bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados 

no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro, em 08/09/2020, enviou  à licitante uma 

Diligência, Of. CPL/ 006/2020, pois esta  havia apresentado o jornal O Tempo. Na diligência, o pregoeiro 

questiona se o Jornal era editado em Belo Horizonte e se estava em conformidade com as exigências 
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editalícias. Após a resposta tempestiva, o pregoeiro fez consulta à área técnica para prover maior segurança à 

decisão, que respondeu haver feito consulta já terem utilizados por um tempo O Jornal como veículo de 

publicidade de atos societários da Urbel sem que isto gerasse qualquer questionamento da JUCEMG. 

Atendida às exigências de habilitação e proposta, no dia 15/09/2020 a arrematante foi declarada vencedora. 

Aberto o  prazo de intenção recursal, a licitante Eloah Publicidade e Propaganda Eirelli manifestou, 

tempestivamente, intenção. No dia 16/09/2020, foi acatada a intenção, abrindo o prazo de apresentação de 

razões, tendo sido estas razões apresentadas dentro do prazo. A licitante Eloah Publicidade e Propaganda 

Eirelli apresentou como razões que a sua desclassificação, e também da outra licitante,  antes da fase de 

lances, era incorreta, uma vez que a apresentação do jornal a ser feito às publicações não caracterizava 

identificação do licitante. Também argumentou que o jornal apresentado pela licitante Zuriel Capacitação e 

Publicações Eirelli não atendia o edital, uma vez que o jornal O Tempo é sediado em Contagem. A recorrida, 

no seu devido prazo de apresentação de contrarrazões, argumentou que o jornal O Tempo obedece e atende 

ao Edital. 

O pregoeiro, após analisar as razões recursais, identificou a ocorrência de equívoco na desclassificação das 

licitantes Eloah Publicidade e Propaganda Eireli e Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda, pois 

constatou que estas não haviam se identificado, mas, tão somente, apresentado o nome dos veículos de 

comunicação, conforme exigência editalícia. Diante disso, após consultas ao suporte técnico do Licitações-e, 

foi dado provimento ao recurso, aproveitando-se os atos válidos já praticados, com a reclassificação de todos 

licitantes e marcada da nova disputa para 04/11/2020, às 10:15. 

 

Às 10:15:42 horas do dia 04/11/2020, reuniram-se o pregoeiro da disputa Sr. Thiago Machado dos Santos, e 

os integrantes da equipe de apoio, Sra. Soraya Mamede da Silva e Sr. Marcos André Ferreira Gonçalves, 

para efetuar a nova sessão de lances, sendo que as propostas eletrônicas consideradas foram aquelas já  

apresentadas no dia 03/09/2020. 

Após a etapa de lances foram apresentados os seguintes preços, em ordem crescente: 

Data/Hora Nome/Razão Social Proposta 

04/11/2020 10:16:17:667 

INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES 

EIRELI  R$ 38.200,00 

02/09/2020 15:05:08:343  ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI  R$ 38.300,00 

01/09/2020 11:21:44:174 

GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

LTDAEPP R$ 61.280,00  

 

Seguindo a ordem de classificação e sendo observado o direito de preferência conforme a Lei Complementar 

Federal nº 123/06, a primeira arrematante INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICACOES 

EIRELI, apresentou o valor de R$ 38.200,00 (trinta e oito mil e duzentos reais), foi convocada para 
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negociação, a mesma apresentou contra-proposta no valor de R$ 29.108,00 ( vinte nove mil e cento e oito 

reais). 

Considerando o valor negociado, a empresa foi  convocada para apresentar habilitação e proposta ajustada. 

Foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Atendida as exigências de habilitação e 

proposta, no dia 05/11/2020 a arrematante foi declarada vencedora, abrindo assim o prazo de intenção 

recursal.  

Aberto o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso, nenhuma licitante se manifestou. 

Em 10/11/2020, foi encaminhado à área técnica o pedido de aprovação CCG definitiva para se efetuar a 

adjudicação. Após nova autorização da Câmara de Coordenação Geral (CCG), N° 2688/2020, em 

02/12/2020, o objeto foi adjudicado à empresa declarada vencedora como valor global em R$ 29.108,00 

(vinte nove mil e cento e oito reais), nas condições estabelecidas no edital e seus anexos. 

 

Publicada a decisão nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro declarou encerrados os trabalhos. 

Empresas proponentes, em ordem de classificação: 

18.553.210/0001-72 INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI  

11.779.005/0001-80 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI  

08.329.433/0001-05 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA-EPP  

 

Belo Horizonte, 02 de dezembro de 2020. 

 

 

THIAGO MACHADO DOS SANTOS 

Pregoeiro da Disputa 

 

 

MARCOS ANDRE FERREIRA GONCALVES  

Membro Equipe Apoio 

 

 

SORAYA MAMEDE DA SILVA 

Membro Equipe Apoio 

 

 

 


