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ILUSTRÍSSIMO SR. PREGOEIRO E COMISSÃO DE LICITAÇÃO MGI MINAS GERAIS 
PARTICIPAÇÕES S.A.

Ref. Contrarrazões ao Recurso Pregão Eletrônico nº 02/2020

ARTMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua dos Gua-
jajaras, 910, conj. 418/419, Centro, Belo Horizonte MG. Inscrita no CNPJ sob nº 42.780.866/0001-
02, neste ato representada por seu Diretor, Pedro Americo Vilela, devidamente qualificado no 
presente processo vem na forma da legislação vigente em conformidade com o Art. 4°, XVIII da 
Lei N° 10.520/02, até Vossas Senhorias, para, tempestivamente, interpor CONTRARRAZÕES, 
ao inconsistente recurso apresentado pela empresa CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE 
LTDA EPP, perante essa distinta administração que de forma absolutamente coerente declarou a 
contrarazoante vencedora do processo licitatório em pauta.

2. OBJETO
Contratação de empresa especializada em publicações, para prestação de serviços por 12 meses, 
de veiculação de anúncios e produção da arte final de publicações legais em jornais, para atender 
a escritura de debêntures registrada na CVM – Comissão de Valores Mobiliários e Associação 
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro - ANBIMA, publicações de editais de licitações 
e a Lei Federal 6.404/1976 “Lei das Sociedades por Ações” e suas alterações.

2.1. LOTE I
Descrição: Contratação de serviços de publicações pelo período de 12 meses, em preto e branco 
ou colorido nos cadernos e classificados de jornal de grande circulação diária no Município de 
Belo Horizonte/MG. Não há exigência de jornal específico, desde que comprovado que seja de 
grande circulação diária.

A recorrente apresentou recurso, pleiteando a desclassificação da contrarrazoante, alegando o não 
cumprimento do edital, ao ofertar o jornal DIÁRIO DO COMÉRCIO, afirmando que o mesmo não 
é de grande circulação diária no município de Belo Horizonte.

A contrarrazoante é uma empresa séria, que, buscando uma participação impecável no certame, 
preparou sua documentação e propostas em rigorosa conformidade com as exigências do edital, pro-
vando sua plena qualificação para esse certame, conforme exigido pelo edital, tendo sido, portanto, 
considerada habilitada, classificada e posteriormente declarada vencedora do presente processo. E 
como tal, levando em consideração, o que o recorrente manifestou mediante razões ao recurso, e 
buscando sempre a transparência nos seus atos praticados, descreve suas contrarazões:



Na proposta inicial, foi sugerido o jornal DIÁRIO DO COMÉRCIO, líder no segmento de economia 
e de grande circulação no município de Belo Horizonte, com tiragem diária de 9.000 exemplares, 
edições impressas e online, sendo que a edição de final de semana, circula de forma conjunta com 
datas de sábado à segunda-feira, conforme capa digitalizada em anexo. Tal fato não pode desca-
racterizar o jornal DIÁRIO DO COMÉRCIO como um jornal de circulação diária, se assim fosse, 
não poderíamos considerar os diários oficiais, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL 
DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
dentre outros, como jornais de circulação diária.

Sendo assim, o jornal DIÁRIO DO COMÉRCIO atende perfeitamente aos requisitos do edital.

Ainda assim, já que o objeto da licitação não define jornal específico, foi ofertado em uma segun-
da proposta ao Sr. Pregoeiro, a opção de um segundo jornal, FOLHA DE SÃO PAULO, que é de 
grande circulação diária, não só em Belo Horizonte, mas em quase todo o território nacional, pelo 
mesmo valor ofertado para publicações no jornal Diário do Comércio.

Dessa forma, não há qualquer razão para alterar a decisão já tomada, acertadamente, pelo Sr. Pre-
goeiro e que respeita todos os princípios basilares dos certames licitatórios.

Não obstante, requer-se, também, que seja indeferido o pleito da recorrente no que tange à des-
classificação da ARTMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA, tendo em vista que tal pedido não encontra 
qualquer respaldo legal ou apoio do diploma editalício.

Nestes Termos Pedimos Deferimento.

 

Belo Horizonte, 20 de março de 2020

_______________________________
Pedro Américo Vilela



Expozebu deve resultar em
negócios de R$ 250 milhões

Mercado de cerveja sente efeito BackerEDITORIAL

Mercado aquecido e cotação do boi gordo estimulam investimentos
A expectativa da 86ª edi-

ção da Expozebu, entre 25 
de abril e 3 de maio, em 
Uberaba, é de movimen-
tação fi nanceira de R$ 250 
milhões, aumento de 10% 
frente a edição anterior. O 
aquecimento do mercado e 
os preços mais elevados da 
carne bovina, com a arroba 
do boi gordo cotada a mais 
de R$ 200, animam os pe-
cuaristas.

O presidente da Associa-
ção Brasileira dos Criadores 
de Zebu (ABCZ), Rivaldo 
Machado Borges Júnior, 
avalia que a tendência é de 
que os produtores invistam 
mais na melhoria genética do 
rebanho, estimulados pelos 
valores mais altos pagos no 
mercado de corte, que recom-
põem o caixa e viabilizam 
aportes dos pecuaristas.

Serão realizados 34 lei-
lões, quatro a mais do que 
na exposição passada. A 
estimativa é de cerca de 4 
mil animais participem do 
evento, que deve atrair mais 
de 320 mil visitantes.  Pág. 10

O fechamento da fá-
brica da Backer após a 
contaminação por dieti-
lenoglicol, que já provo-
cou nove mortes, impac-
ta o mercado mineiro 
de cervejas artesanais, 
principalmente entre os 
novos consumidores, 
que vinha crescendo em 
média 20% ao ano. O 
Sindbebidas/MG prevê 
que novas marcas serão 
criadas no Estado, que 
é o terceiro em número 
de cervejarias (163) no 
País. Outro problema 
enfrentado pelo setor 
é a escalada do dólar, 
que aumenta os custos 
dos fabricantes, já que 
boa parte da matéria-
-prima, como o lúpulo, 
é importada. Pág. 4

Taesa planeja realizar
inversões de R$ 1,13 bi 

até o fi m deste ano

Banco Semear 
quer ampliar 
sua atuação no 
varejo em 25%

Plano de saúde 
popular deve 
fazer aporte de 
R$ 31 milhões

Transmissora de energia controlada pela 
Cemig e pelo grupo colombiano Isa, a Taesa 
deverá investir entre R$ 1,04 bilhão e R$ 1,13 
bilhão até o fi m deste ano. Já para 2021 e 2022, já 
estão previstos aportes de R$ 340 milhões e R$ 
20 milhões, respectivamente. Já os investimentos 
da Cemig programados para o atual exercício 
chegam a R$ 2 bilhões. O montante representa 
quase 20% do total de R$ 10,4 bilhões a serem 
aportados pela estatal entre 2020 e 2024. Somente 
a Cemig Distribuição S.A. (Cemig D) deverá 
receber R$ 1,7 bilhão neste ano, provavelmente 
o maior investimento para uma concessionária 
de distribuição no Brasil. Pág. 7

O Banco Semear, se-
diado em Belo Horizonte, 
planeja ampliar em 25% 
a atuação no varejo, com 
mais 500 pontos de aten-
dimento no Brasil, com 
foco no Sul e no Nordeste. 
Minas Gerais é o principal 
mercado da instituição, 
concentrando 25% dos pos-
tos. O perfi l dos parceiros 
é  diversifi cado, incluindo 
empresas com  20 e até 200 
lojas. Pág. 5

O Cartão de Todos, cria-
do em Ipatinga, no Vale do 
Aço, para fornecer assis-
tência à saúde com baixo 
custo à população, preten-
de aumentar em 60% na 
base de clientes neste ano, 
chegando a 5 milhões de 
famílias ativas. Para atingir 
a meta, a empresa planeja 
investir R$ 31 milhões em 
2020 na expansão de suas 
operações no Brasil e na 
América Latina. Pág. 11

Quando o governador Romeu Zema anunciou o reajuste de até 42% 
para área de segurança, mesmo pagando escalonadamente, armou 
uma bomba que agora ameaça estourar no seu colo. O governador 
mineiro, empresário bem-sucedido e íntegro, mas pouco acostumado 
às lides públicas, aparentemente curvou-se às pressões dos principais 
interessados na tal recomposição, gente literalmente com poder de 
fogo, e anunciou o reajuste, surpreendendo secretários e deputados. 
Começaram nesse momento seus, até aqui, maiores infortúnios. 
Zema teria que aprovar ou vetar, o que acabou acontecendo na últi-
ma quarta-feira e com mais uma surpresa. Ficou mantido o reajuste 
apenas para a área da segurança, ainda assim reduzido a 13%, que 
será pago imediatamente. “Bomba no colo do governador”, pág. 2

A 86ª edição da Expozebu, em Uberaba, deve ter participação de 4 mil animais e receber 320 mil visitantes
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A Taesa, transmissora de energia controlada pela Cemig e pelo grupo colombiano Isa, investirá em sua rede no País

A valorização do dólar eleva os custos dos fabricantes de cervejas artesanais
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Uma política educacional estagnada

Tirante a mulher... 

Pandemias: uma questão de política ambiental

(Walcir Soares Junior)

(Cesar Vanucci)

 (André Frota)
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