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São João del-Rei, 16 de julho de 2015. 
 
 

Processo: 23122.008414/2015-91 
Pregão Eletrônico: 022/2015 
Assunto: Decisão Recurso Administrativo 
 
 
 
1 – PRELIMINARMENTE 

 
Vistos e examinados os autos do processo licitatório nº. 

23122.008414/2015-91 pregão nº. 022/2015 – cujo objeto é o Registro de Preços 
para aquisição de material de expediente , grupo 16, visando atender as demandas 
da Universidade Federal de São João del-Rei , foi concluído o que se segue: 

 
Trata-se de recursos administrativos interpostos pela empresa  

PAPELARIA OURO EIRELI – ME, CNPJ: 07.266.248/0001-48, contra decisão do 
pregoeiro em face da aceitação e habilitação em favor da empresa:   RC RAMOS 
COMERCIO LTDA - EPP- 07.048.323/0001-02 , para os itens 150 e 152. 
 

Por serem tempestivos, recebemos as intenções de recursos dando 
oportunidade para a Recorrente manifestar suas razões de inconformismo. A 
recorrente então apresentou suas razões tempestivamente e imediatamente foi 
aberto prazo para contrarrazões a quem interessar.  

 
Na oportunidade a empresa RC RAMOS COMERCIA LTDA - EPP- 

07.048.323/0001-02, apresentou suas contrarrazões, também tempestivamente, 
argumentando em suma o que se segue. Além das contrarrazões apresentadas, 
foram feitas diligências por parte da pregoeira responsável, conforme apresentado 
no transcorrer da decisão. 
 
 
 
2 – DO HISTÓRICO 

 
Licitação referente ao Pregão Eletrônico nº. 22/2015, para Registro de Preços 

para aquisição de material de expediente, grupo 16, para atender as necessidades 
da Universidade Federal de São João del-Rei, aberta em 03 de junho de 2015, às 
08:03,e reaberta a fase de aceitação no dia 06/07/2015 às 14:00 horas, após 
recurso deferido em primeira sessão.   
 

Após reabertura de sessão foi solicitado, via chat,que as próximas empresas,  
de acordo com a ordem de classificação,  enviassem documentação e propostas 
para os itens. Ao solicitarmos a empresa RC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP- 
07.048.323/0001-02, a mesma nos enviou documentação e proposta, como os 
mesmos estavam corretos, a pregoeira, a fim de fazer melhor análise do item  
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solicitou ao fornecedor, via chat, que encaminha-se catálogo  do produto para que a 
especificação fosse verificada, como não haviam informações completas do mesmo, 
foi solicitado a empresa fabricante do produto em oferta, a empresa  BIC, por e-mail, 
que analisassem a especificação solicitada e nos confirmassem se o produto 
ofertado atenderia ao solicitado, a mesma nos respondeu que o produto atendia 
todas as especificações e ia além do solicitado, tendo em vista que, o edital requeria 
marcador não recarregável e o da fabricante era recarregável, não tendo nenhuma 
interferência pois, quando um marcador recarregável acaba o cliente tem ou não que 
recarregá-lo, sendo assim ele pode ser descartado, após uso. A referida análise 
realizada por funcionário da empresa BIC pode ser verificada em cópia nos autos do 
processo, páginas 1009 e 1010.  

 

 Constatada que as descrições dos itens enviados nas propostas eram 
superiores as das condições editalícias e o fornecedor ofertou o menor preço, 
sendo, portanto aceitos pela pregoeira. Este fato ensejou a análise das 
documentações apresentadas pelas citadas empresas, na qual foi constatado, 
também, o atendimento das condições do Edital. Diante disso, a mencionada 
empresa foi declarada vencedora do certame, aceita e habilitada.  

 
Após declaração do resultado do certame, foi aberto no Sistema Compranet 

prazo para intenção de recursos. 
  

A empresa, PAPELARIA OURO EIRELI – ME, CNPJ: 07.266.248/0001-48 
registrou intenções de recurso, abaixo transcritas, tendo sido aceitas, sendo 
assegurado a todos os licitantes interessados vista dos elementos indispensáveis à 
defesa dos seus interesses, em cumprimento às disposições legais que 
regulamentam a matéria, conforme inciso XVIII do art. 4º da Lei nº. 10.520/02 e art. 
26 do Decreto nº. 5450/05. 
 

“Art. 4º  A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 
interessados e observará as seguintes regras: 
XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar 
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será 
concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do 
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos;” (Lei nº. 10.520/02) 
 
“Art. 26.  Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a 
sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do 
sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido 
o prazo de três dias para apresentar as razões de recurso, ficando os 
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 
contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo 
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses.” (Decreto nº.5450/05) 
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a) Para os ITENS 150 e 152, PAPELARIA OURO EIRELI – ME, 
CNPJ: 07.266.248/0001-48: 

 
“Venho registra nossa intenção de recurso devido a marca não atender a 
especificação do edital.” 
 
       

3 – DOS RECURSOS 
 
 

b) 3.1 - A empresa PAPELARIA OURO EIRELI – ME, CNPJ: 07.266.248/0001-
48: 

Apresentou recurso tempestivamente. 
 
 

c) 3.2 – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE - PAPELARIA OURO EIRELI – 
ME, CNPJ: 07.266.248/0001-48: 

 
 
 “Reafirmamos nossa informação já prestada neste pregão que a marca BIC 
apesar de ser nacional e  possuir ponta de acrílico, a mesma não fabrica este 
produto descartável, conforme é solicitado no  item 149, 150, 151 e 152, informação 
esta que pode ser percebida no catálogo da BIC.. Os pincéis  recarregáveis são 
pedido em outros itens. Assim para ampla concorrência solicitamos a 
desclassificação do licitante vencedor, uma vez que as únicas marcas que atendem 
integralmente o  especificado no edital são PILOT ou FABER CASTELL.” 
 

4 – DAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO 
 
 
Foi apresentado recurso em tempo tempestivo da empresa RC RAMOS COMERCIO 
LTDA - EPP- 07.048.323/0001-02 ,  para os itens 150 e 152. 
 
 

4.1 – DAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO DA RECORRIDA - RC RAMOS 
COMERCIO LTDA - EPP- 07.048.323/0001-02: 

 
 
A RECORRIDA informa que:  
 
“Informamos que os marcadores da marca BIC, atende todas as 

especificações do edital, pois é Nacional, possui ponta acrílica e é descartável ao 
final do uso (com uma média de escrita de 760 Metros) e possui um sistema de 
recarga, caso o usuário queira fazer. 
Diante do exposto, solicitamos que nossa proposta seja mantida aceita/habilitada 
pois o Pincel BIC atende todas as especificações do edital com a mesma qualidade 
e garantia das marcas de referência. Reforçamos que o Pincel da BIC é descartável 
e possui o sistema de recarga caso o usuário queira fazer, ou seja, as 
características atendem, inclusive é superior ao solicitado. “ 
 
 
 



 4 

 
5- É O RELATÓRIO 
 
5.1 - DO EXAME DO MÉRITO 
 

Preliminarmente, esclareceremos que a Administração, através da equipe de 
pregão, procura sempre o fim público, respeitando os princípios basilares da 
licitação, especialmente os da legalidade, impessoalidade, igualdade, razoabilidade, 
publicidade, moralidade e transparência.  Sempre objetivando preservar o caráter 
competitivo de forma que se alcance a solução mais benéfica para a Administração 
Pública. 
 

Para os itens 150, e 152 o edital solicita “Marcador para quadro branco de 
laminado melamínico brilhante com ponta macia e não recarregável. Ponta de 
acrílico de 4 mm e espessura da escrita de 2 mm. Tinta à base de álcool, pigmentos, 
resinas, solventes e aditivos. Cor vermelha. Pilot, Compactor ou de melhor 
qualidade”, a recorrente PAPELARIA OURO EIRELI – ME, CNPJ: 07.266.248/0001-
48, alega que :  o pincel ofertado não é descartável ou seja não recarregável. 
 

Para entendimento não devemos desconsiderar o interesse público envolvido. 
Pode-se notar que o produto é superior, tendo em vista que, ele pode ou não ser 
recarregado, a administração pública poderá optar ou não por essa recarga e com 
valor menor. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório não pode afastar 
o princípio da economicidade. As regras do edital não podem ser tratadas de forma 
restritiva, uma vez que não prejudique a Administração Pública. A diferença 
apresentada não altera a essência do produto solicitado pela administração. 

Segue julgado do Superior Tribunal de Justiça: 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONCORRÊNCIA DO TIPO MENOR PREÇO. ATENDIMENTO ÀS REGRAS 
PREVISTAS NO EDITAL. PRODUTO COM QUALIDADE SUPERIOR À MÍNIMA 
EXIGIDA. 

1. Tratando-se de concorrência do tipo menor preço, não fere os princípios da 
isonomia e da vinculação ao edital a oferta de produto que possua qualidade 
superior à mínima exigida, desde que o gênero do bem licitado permaneça 
inalterado e seja atendido o requisito do menor preço. 

2.Recurso ordinário não-provido 
(STJ MS 15817 RS 2003/0001511-4, 2ª T., rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 
DJ de 03.10.2005 p. 156). 

Tribunal de Contas da União decidiu recentemente: 

É admissível a flexibilização de critério de julgamento da proposta, na hipótese 
em que o produto ofertado apresentar qualidade superior à especificada no 
edital, não tiver havido prejuízo para a competitividade do obtido revelar-se 
vantajoso para a administração. 

 
Representação formulada por empresa noticiou supostas irregularidades no Pregão 
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Eletrônico 21/2011, conduzido pelo Centro de Obtenção da Marinha no Rio de 
Janeiro – COMRJ, cujo objeto é o registro de preços para fornecimento de macacão 
operativo de combate para a recomposição do estoque do Depósito de Fardamento 
da Marinha no Rio de Janeiro. A unidade técnica propôs a anulação do certame 
fundamentalmente em razão de a proposta vencedora ter cotado uniformes com 
gramatura superior à da faixa de variação especificada no edital (edital: 175 a 190 
g/m2; tecido ofertado na proposta vencedora: 203 g/m2), o que deveria ter ensejado 
sua desclassificação. O relator, contudo, observou que o tecido ofertado “é mais 
‘grosso’ ou mais resistente que o previsto no edital” e que o COMRJ havia 
reconhecido que o produto ofertado é de qualidade superior à prevista no edital. A 
esse respeito, anotou que a Marinha do Brasil está habilitada a “emitir opinião 
técnica sobre a qualidade do tecido”. Levou em conta, ainda, a manifestação do 
Departamento Técnico da Diretoria de Abastecimento da Marinha, no sentido de que 
o produto atenderia “à finalidade a qual se destina, tanto no que se refere ao 
desempenho, quanto à durabilidade”. Noticiou ainda que a norma técnica que trata 
desse quesito foi posteriormente alterada para admitir a gramatura 203 g/m2 para os 
tecidos desses uniformes. Concluiu, então, não ter havido afronta ao interesse 
público nem aos princípios licitatórios, visto que o procedimento adotado pela 
administração ensejará a aquisição de produto de qualidade superior ao desejado 
pela administração contratante, por preço significativamente inferior ao contido na 
proposta da segunda classificada. Ressaltou também a satisfatória competitividade 
do certame, do qual participaram 17 empresas. E arrematou: “considero improvável 
que a repetição do certame com a ínfima modificação do edital (…) possa trazer 
mais concorrentes e gerar um resultado mais vantajoso …”. O Tribunal, então, ao 
acolher proposta do relator, decidiu julgar parcialmente procedente a representação, 
“em face da verificação de apenas de falhas formais na condução do Pregão 
Eletrônico 21/2011, que não justificam a sua anulação”. Acórdão 394/2013-
Plenário, TC 044.822/2012-0, relator Ministro Raimundo Carreiro, 6.3.2013. 

 
6 - CONCLUSÃO  
 

Por todo o exposto e em razão dos princípios da Legalidade, da Isonomia, da 
Impessoalidade, Moralidade e Economicidade, considero improcedente os recursos 
administrativos impetrado pela empresa PAPELARIA OURO EIRELI – ME para os 
itens 150 e 152 mantendo inalterada a decisão que aceitou a proposta de preços e 
habilitou a empresa RC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP- 07.048.323/0001-02, 
tendo em vista que o produto ofertado atende além do solicitado em edital e com 
menor preço. 
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Submeta-se, por conseguinte, o assunto à consideração da autoridade 

competente em respeito ao § 4º, do art. 109, da Lei de Licitações. 
 
 
 

São João del-Rei, 16 de julho de 2015. 
 

 
 

 
Aline Graciele Ferreira 

Pregoeira da UFSJ 
 
 
 
 

A DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR está disponível para acesso no 
endereço eletrônico: http://www.ufsj.edu.br/dimap 


