
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
MGI Minas Gerais Participações S.A

Decisão MGI/GELIC nº. de recurso/2020 Belo Horizonte, 01 de abril de 2020.
DECISÃO DE RECURSO

Processo SEI nº 5190.01.0000261/2019-03
PREGÃO ELETRÔNICO 002/2020 – PC GELIC 038/2019

Objeto: Contratação de serviços de publicações pelo período de 12 meses, em preto e branco ou coloridonos 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. 
Recorrente: CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA EPP.
Recorrido: MGI Minas Gerais Par cipações S.A.

Trata-se de recurso interposto pela CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA EPP em face da decisão doPregoeiro que habilitou a empresa ARTMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA.

1. HISTÓRICO
A  MGI  realizou  o  pregão  eletrônico  para  contratação  dos  serviços  de  publicações  conforme  edital11318066 e Ata  12252282,  o  Pregoeiro  aceitou  a  proposta  do arremantante ARTMIDIA PUBLICAÇÕESLTDA - CNPJ 42.780.866/0001-02 12320302 e o  declarou vencedor. A empresa CANAL PUBLICAÇÕES EPUBLICIDADE LTDA EPP - CNPJ  09.372.492/0001-10 enviou recurso contra  a  decisão do Pregoeiro quehabilitou a empresa ARTMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA a qual apresentou em sua proposta o jornal DIARIODO  COMERCIO  sob  os  argumentos  de  que  não  se  trata  de  jornal  diário  e  tampouco  é  de  grandecirculação no Estado de MG (Documento 12579060). In mada a empresa ARTMIDIA PUBLICAÇÕES LTDAenviou  as  contrarrazões  (Documento   12580445).  Consultadas,  as  areas  demandantes  do  serviçomanifestaram favoravelmente quanto a aceitabilidade do objeto 12857787 e 12800605.
2. RAZÕES RECURSAIS
A empresa  CANAL PUBLICAÇÕES E  PUBLICIDADE LTDA EPP - CNPJ  09.372.492/0001-10 enviou  recursocontra  a  decisão  do  Pregoeiro  que  habilitou  a  empresa  ARTMIDIA  PUBLICAÇÕES  LTDA  -  CNPJ42.780.866/0001-02 que apresentou em sua proposta o jornal DIARIO DO COMERCIO sob os argumentos:(i) Que o jornal apresentado pelo arrematante - Diário do Comércio - não é de circulação diária, poiscircula apenas de terça a sábado; (ii) Que o referido jornal não é de grande circulação, pois é voltadopara  um público-alvo  específico: "veículo mineiro focado em economia,  gestão de negócios e polí ca.Voltado a empresários, execu vos e profissionais librrais de Minas Gerais, veicula as principais no cias domundo corpora vo e polí co".  O  inteiro  teor das razões recursais  encontra-se  anexo  a  este  processo(documento 12579060)
3. DAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO

SEI/GOVMG - 13021771 - Decisão https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprim...

1 of 5 06/04/2020 12:03



In mada a EMPRESA ARTMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA enviou as contrarazões: (i)  defende que o Diário doComércio é "líder no segmento de economia e de grande circulação no município de Belo Horizonte, comragem diária de 9.000 exemplares, edições impressas e online". (ii) defende que a  edição de final  desemana circula de forma conjunta com datas de sábado a segunda-feira, assim como o Diário Oficial daUnião, Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e outros.O inteiro teor das razões recursais encontra-seanexo a este processo (documento 12580445)
4. DA ANÁLISE DO RECURSO E DAS CONTRARRAZÕES
(i) Que o jornal apresentado pelo arrematante - Diário do Comércio - não é de circulação diária, poiscircula apenas de terça a sábado;
Amparada pelo parecer jurídico anexo ao processo 12925016:

"...
As normas a serem contempladas pelo objeto do certame podem ser analisadas nos trechos abaixo transcritos:
“Lei 6.404/1976:
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. [...]
Instrução CVM nº 358/2002:
Art. 3º Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico
disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, e, se for o caso, à bolsa de valores e
entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam
admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem
como zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais
valores mobiliários sejam admitidos à negociação. [...]
§4º A divulgação de ato ou fato relevante deve se dar por meio de, no mínimo, um dos seguintes canais de
comunicação: I – jornais de grande circulação utilizados habitualmente pela companhia; ou II – pelo
menos 1 (um) portal de notícias com página na rede mundial de computadores, que disponibilize, em seção
disponível para acesso gratuito, a informação em sua integralidade. [...]”
Todavia, não há definição legal para as expressões tratadas, sendo a sua conceituação construída de acordo
com Doutrina e Autoridades ligadas ao setor empresarial discutido.
De início, impende ressaltar que a Associação Nacional de Jornais é a Instituição de referência para dirimir as
dúvidas e questões tais quais aquelas trazidas, tendo sido “Fundada em 1979, a ANJ trabalha na defesa dos
legítimos interesses dos jornais brasileiros, promove estudos e ações para o desenvolvimento desses veículos
de comunicação, defende a liberdade de imprensa e representa o Brasil junto a entidades internacionais
congêneres. O reposicionamento dos jornais no mercado de mídia que sofre cada vez mais influência do meio
digital e das novas tecnologias, com atenção especial à publicidade e ao aumento da audiência paga, é uma
das prioridades da associação. A ANJ também tem dois outros grandes objetivos: defesa da livre expressão,
um dos princípios da democracia, e valorização do jornal na educação e na construção da cidadania.”
Para conceituarmos as expressões debatidas, nada mais justo que recorrermos à conceituação estabelecida
pela própria Associação Nacional de Jornais, a qual assim publicou em seu site oficial:
“Em 1998 a WAN-IFRA – Associação Mundial de Jornais e Editores de Notícias adota a definição da
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UNESCO para jornais diários com o objetivo de padronizar e facilitar comparações internacionais. De
acordo com essa definição, usada pelo World Press Trends (publicação da Associação que reúne dados
sobre a imprensa em todo o mundo), jornais diários são aqueles publicados no mínimo quatro dias por
semana. Jornais não diários são aqueles publicados 3 dias ou menos. Clique aqui para visualizar a
definição no site da UNESCO (em inglês). A página será aberta em “Glossary” e deverá ser feita a busca
por “daily newspaper”. https://www.anj.org.br/site/servicos/definicao-de-jornais-diarios.html
..."

(ii) Que o referido jornal não é de grande circulação, pois é voltado para um público-alvo específico: "veículo
mineiro focado em economia, gestão de negócios e política. Voltado a empresários, executivos e
profissionais librrais de Minas Gerais, veicula as principais notícias do mundo corporativo e político"
Amparada pelo parecer jurídico anexo ao processo 12925016:
"...
Já no que tange à definição de “Jornal de Grande Circulação”, a ANJ disponibilizou em seu site oficial a
Consulta n° 10/2009 (https://www.anj.org.br/site/leis/71-entertainment/download
/23_916e3d5568ed95e54e071bcc52075435.html), que tratou especificamente do tema, à luz da Lei 6404/76.
Conforme mencionado em tal Consulta, Modesto Carvalhosa (Comentários à Lei de Sociedades Anônimas,
vol. 4, tomo II, São Paulo: Saraiva, 2003, p.) ao examinar a questão assim pontuou:
“Jornal de grande circulação é o que tem serviço de assinaturas e é vendido nas bancas do município em
que é editado ou distribuído. Não prevalece, portanto, para caracterizar a grande circulação, qualquer
critério quantitativo, mas sim distributivo”.
Na mesma consulta foi mencionado que Mariangela Monezi (http://www.advogado.adv.br/artigos
/2004/mariangelamonezi/publicalegais.htm), por seu turno, define assim:
“Entende-se por ‘jornal’ o que se publica, no mínimo, cinco dias na semana, a exemplo do próprio Diário
Oficial do Estado de São Paulo que tem cinco publicações semanais. E por ‘grande circulação’ entende-se
o jornal cuja distribuição é feita na localidade em que é editado de forma regular e de fácil acesso aos
acionistas”.
De se ressaltar que o entendimento acima pode ser aplicado para o caso do Diário Oficial de Minas Gerais e
no Diário do Comércio, que tem idênticos expedientes, ampliando ainda mais o entendimento da própria ANJ.
Também de se destacar o voto do Ministro Menezes Direito, no julgamento do Recurso Especial nº 41.969,
vide Consulta ANJ:
“A questão da grande circulação é uma matéria muito controvertida. Já a enfrentei e o Senhor Ministro
Waldemar Zveiter há de ter tido os mesmos problemas no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. É muito
difícil fazer essa consideração de jornal de grande ou de pequena circulação, porque são vários os fatores
que devem ser considerados. Não é a freqüência da circulação, não é a quantidade da circulação. Há
jornais que têm uma destinação específica de publicação de editais, que têm uma pequena circulação, mas,
uma circulação dirigida, e essa circulação dirigida, muitas vezes, e, freqüentemente isso ocorre, a meu
juízo, substitui o conceito de grande circulação para aquele caso concreto”. (grifo nosso)
Finalizando a interpretação da conceituação, a Consulta assim mencionou:
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“Nesse contexto, tarefa mais fácil é identificar o que não seja jornal de grande circulação. O bom senso
indica que, para fins dessa lei, jornais de categorias profissionais, aqueles que somente circulam em finais
de semana, jornais esportivos, etc., ou aqueles com tiragem muito reduzida, não se enquadram na definição
de “grande circulação”.
Não obstante isso, cumpre ressaltar que jornal de grande circulação não pode ser entendido como sinônimo
de “maior circulação” no caso de existir mais de um jornal de grande circulação em uma mesma
localidade. Ou seja, não pode haver a monopolização e concentração de todas as publicações em somente
um jornal por ser o de maior circulação.
Portanto, entendemos, s.m.j, que o conceito de jornal de grande circulação não tem uma definição precisa,
não se podendo precisar exatamente qual jornal suprirá tal exigência. No entanto, o bom senso recomenda
que as publicações não podem ser realizadas de molde a restringir o seu público alvo, devendo ser sempre
observada a busca do princípio da publicidade.” (grifo nosso)
Com efeito, firmamos o entendimento de que as publicações ordenadas pela Lei das S/A e perseguidas neste
procedimento licitatório deverão ser feitas no órgão oficial do Estado, e em outro jornal de grande circulação
editado na localidade em que está situada a sede da MGI, conforme art. 289 da Lei 6404/76.
Nesse passo, adotamos o mesmo entendimento manifestado na Consulta n° 10/2009 da ANJ, para conceituar
por “jornal diário” o que se publica, no mínimo, cinco dias na semana, a exemplo do próprio Diário Oficial do
Estado de Mias Gerais, e por “grande circulação” entende-se o jornal cuja distribuição é feita na localidade
em que é editado de forma regular e de fácil acesso aos acionistas.

..."

5. DA DECISÃO FINAL
Ante  os  argumentos  aqui  trazidos  e  em  atendimento  as  normas  previstas  no  edital,  mantenhoHABILITADO  a  licitante  ARTMIDIA  PUBLICAÇÕES  LTDA  -  CNPJ  42.780.866/0001-02.  Assim,  julgoIMPROCEDENTE o recurso  interposto  e decido  pela  manutenção do  certame nos moldes em que seencontra,  devendo  o  objeto  licitado  ser  adjudicado  à  vencedora,  sendo  pois,  o  entendimento  quesubmeto a análise da autoridade superior competente para proferir decisão defini va.

Adrielle Frade CândidoPregoeira em subs tuição

À CONSIDERAÇÃO SUPERIOR
1.  Analisadas  as  razões  apresentadas  pela  Recorrente  e  com  base  nas  informações  prestadas  pelaPregoeira, Assessoria Jurídica e Área de conformidade e gestão de riscos, NEGO PROVIMENTO ao recursointerposto pela CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA EPP - CNPJ 09.372.492/0001-10, e ra fico adecisão que declarou vencedora a licitante ARTMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - CNPJ 42.780.866/0001-02.
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Documento assinado eletronicamente por Adrielle Frade Cândido, Gerente., em 01/04/2020, às13:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Weverton Vilas Boas de Castro, Diretor (a), em03/04/2020, às 11:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, doDecreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Nilma Alves dos Santos Gonçalves, Diretor(a), em03/04/2020, às 17:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, doDecreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,informando o código verificador 13021771 e o código CRC 21EF3AC5.

Referência: Processo nº 5190.01.0000261/2019-03 SEI nº 13021771
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