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Sexta-feira, 12 de Março de 2021      Ano:???ano.2021??? - Edição N.: 6224 

Poder Legislativo 

AA-Câmara Municipal

RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO

RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 5/2019

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Belo Horizonte comunica,
para fins do disposto no artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/1993, o resultado da fase de
habilitação e o resultado final da CONCORRÊNCIA Nº 5/2019, cujo objeto é a contratação de uma
Agência de Propaganda para a prestação de serviços de publicidade, conforme disposições
seguintes.

Analisados os documentos de acordo com as regras do edital, fica a FASE DE
HABILITAÇÃO da CONCORRÊNCIA Nº 5/2019 com o seguinte resultado:

LICITANTE RESULTADO FUNDAMENTO

BRASIL 84
PUBLICIDADE E
PROPAGANDA LTDA.
- ME

HABILITADA ¿ Por cumprir todas as exigências previstas no
edital para a habilitação.

FAZENDA
COMUNICAÇÃO E
MARKETING EIRELI -
EPP

HABILITADA ¿ Por cumprir todas as exigências previstas no
edital para a habilitação.

RC COMUNICAÇÃO
LTDA. INABILITADA

¿ Por descumprir o subitem 8.4.5 combinado com o
subitem 8.7.8 do edital (não foi apresentada a
declaração de que não emprega menor, ressaltando-
se que a falta de tal documento não foi possível de
ser suprida pela Comissão).

INOVATE
COMUNICAÇÃO
EIRELI

INABILITADA ¿ Por descumprir o subitem 8.4.5 combinado com o
subitem 8.7.8 do edital (não foi apresentada a
declaração de que não emprega menor, ressaltando-
se que a falta de tal documento não foi possível de
ser suprida pela Comissão).

¿ Por
descumprir a letra “b” do subitem 8.4.3 combinado
com o subitem 8.7.8 do edital (não foram
apresentados o balanço patrimonial e as
demonstrações contábeis, ressaltando-se que a falta
de tais documentos não foi possível de ser suprida
pela Comissão).
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Considerando, portanto, as Notas Finais apuradas para cada empresa e o resultado
supracitado quanto à fase de habilitação, fica a licitação relativa à CONCORRÊNCIA Nº 5/2019
com o seguinte RESULTADO FINAL:

ORDEM LICITANTE HABILITADA
NOTA

FINAL

1ª BRASIL 84 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. - ME 0,96

2ª FAZENDA COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI - EPP 0,93

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos junto à Seção de Apoio a Licitações da
CMBH, pelo telefone (31) 3555-1249, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis, ou pelo e-
mail cpl@cmbh.mg.gov.br.

Belo Horizonte, 11 de março de 2021

Priscila Caroline Cardim Santana Rodrigues

Presidente da Comissão Permanente de Licitação


