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São João del-Rei, 29 de junho 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: 

 
Tratam-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 das empresas: HELIO 
MASASHI SAITO LTDA, CNPJ: 62.492.798/0001-93, ITEM 76.  Empresa LAZARO 
BEZERRA SOARES ME, CNPJ 06.088.333/0001-09, itens 149 e 151. E empresa 
BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 25.897.729/0001-33, itens 150 e 152. 
 

Por serem tempestivos, recebemos as intenções de recursos dando 
oportunidade para a Recorrente manifestar suas razões de inconformismo. A mesma 
então apresentou suas razões tempestivamente, e imediatamente foi aberto prazo 
para contrarrazões a quem interessar. Na oportunidade a empresa LAZARO 
BEZERRA SOARES-ME, CNPJ 06.088.333/0001-09, para os itens 149 e 151, 
apresentou suas contrarrazões, também tempestivamente, argumentando em suma 
o que se segue. As outras duas empresas HELIO MASASHI SAITO LTDA, CNPJ: 
62.492.798/0001-93, para o ITEM 76 e BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 
25.897.729/0001-33, para os itens 150 e 152 não apresentaram suas contrarrazões 
tempestivamente.  

 
Para análise do recurso foram realizadas diligências por parte da 

pregoeira responsável para todos os itens, conforme apresentado no transcorrer da 
decisão. 
 
 
 
2 – DO HISTÓRICO 

 
Licitação referente ao Pregão Eletrônico nº. 22/2015,  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.   
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Terminada a fase de lances, todas as empresas que ofertaram melhor preço 
foram convocadas a enviar proposta com especificação completa dos itens e 
documentação para habilitação, inclusive as empresas acima citadas. Após análise 
das propostas encaminhadas e tendo sido constatada que as descrições dos itens 
estavam condizentes com as condições editalícias, foram, portanto aceitas pela 
pregoeira. Este fato ensejou a análise das documentações de habilitação 
apresentadas, na qual foi constatado, também, o atendimento das condições do 
Edital. Diante disso, as mencionadas empresas foram declaradas vencedoras do 
certame, aceitas e habilitadas.  

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

prazo para intenção de recursos. 
 

Informado Fechamento 
de Prazo 

17/06/2015 
11:17:03 

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 
17/06/2015 às 11:50:00. 

  
No prazo de registro de intenção de recuso a empresa, PAPELARIA OURO 

EIRELI – ME, CNPJ: 07.266.248/0001-48 registrou suas intenções, 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). 

  
a) Para o ITEM 76, PAPELARIA OURO EIRELI – ME, CNPJ: 07.266.248/0001-

48: 
 
”Registramos nossa intenção de recurso quanto a aceitação do corretivo 
da marca Leo uma vez que esta marca possui corretivo de 6 metros e 10 
metros. Solicitado no edital de 12 metros. dados podem ser conferidos 
através do link abaixo; 
http://www.leonoraimports.com.br/#!corretivo/c1ec1.” 
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b)  Para os ITENS 149, 150,151 e 152 PAPELARIAS OURO EIRELI–ME, 

CNPJ: 07.266.248/0001-48: 
 

“As marcas BRW, BIC, Make, Radex e Jocar não atendem ao 
especificado uma vez que são marcas inferiores as solicitadas e não 
possuem ponta de acrílico de 4mm. Estas marcas possuem ponta de 
nylon ou feltro, sendo encontradas no mercado as marcas PILOT ou 
FABER CASTELL.” 

       
 
3 – DOS RECURSOS 
 
 

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

Apresentou recurso tempestivamente. 
 
 

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

 
 

Para o ITEM 76 A RECORRENTE alega que: não existe corretivo da marca 
Leo, sendo este abreviação da marca Leonora que é importadora e que possui 
corretivos fitas nos tamanhos inferiores ao solicitado da marca Jocar, sendo 
corretivos de 5mmx6m ou 5mmx10m, conforme link.  
http://www.leonoraimports.com.br/#!corretivo/c1ec1. Solicitando desta forma, 
desclassificação para marca. 
 

 
Para os ITENS 149, 150,151 e 152 A RECORRENTE faz a mesma alegação 

de que: Conforme descrição do edital é exigido o marcador com ponta de acrílico e 
também que o pincel a ser fornecido seja de qualidade superior ao PILOT. Após 
consultar as marcas BRW, MAKE, RADEX, JOCAR, foi verificado que; 
 
MARCA: BRW – pincel importado com ponta de feltro. 
MARCA: MAKE – pincel importado com ponta de feltro. 
MARCA: JOCAR – pincel importado com ponta de feltro. 
MARCA: RADEX – pincel importado com ponta de feltro. 
MARCA: BIC – A fabricante não possui pincel descartável (não recarregável), sendo 
que esta marca atenderia somentes os itens 153 ao item 156. 
 
Assim reafirmaram que as únicas marcas que atendem na integralmente este edital 
são PILOT ou FABER CASTELL. Solicitando a desclassificação das marcas que 
disseram não atender ao edital. 
 
4 – DAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO 
 
Foi apresentada contrarrazão pela empresa LAZARO BEZERRA SOARES ME, 
CNPJ 06.088.333/0001-09, para os itens 149 e 151.  As outras empresas 
RECORRIDAS  não manifestaram para os itens 76,150 e 152. 
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4.1 – DAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO DA RECORRIDA - LAZARO 
BEZERRA SOARES ME, CNPJ 06.088.333/0001-09: 

 
 
A RECORRIDA afirma o produto ofertado possui ponta em acrílico, tendo sido 

verificado com o fornecedor do produto e encaminhado ao e-mail secol@ufsj.edu.br, 
fotos da embalagem para que o mesmo pudesse ser verificado.  

 
Diante do exposto, a RECORRIDA, requer que seja mantida a decisão já 

proferida, com a conseqüente adjudicação e homologação do presente certame para 
a empresa recorrida, LAZARO BEZERRA SOARES ME, CNPJ 06.088.333/0001-09. 
  
 
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 149,150,151 e 152 o edital solicita que seja PILOT, 
COMPACTOR OU DE MELHOR QUALIDADE, a recorrente PAPELARIA OURO 
EIRELI – ME, CNPJ: 07.266.248/0001-48, alega que :  o pincel a ser fornecido seja 
de qualidade superior ao PILOT. Conforme esclarecimento postado para o mesmo 
pregão na página no portal de compras do Governo Federal , podendo ser verificado 
pelo link https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/avisos1.asp?prgCod=549134&Origem=Avisos&Tipo=E. 
Transcrevo abaixo esclarecimento postado e print screen dos mesmos: 

 
 

Esclarecimento 02/06/2015 16:40:59 
  
Fornecedor questiona: " Analisando os itens do referido processo, observei que em 
vários itens, dentro da descrição , faz-se referência a algumas marcas ou de melhor 
qualidade. As marcas citadas são, em geral, as melhores do mercado. Solicito o 
seguinte esclarecimento: - Se o julgamento é menor preço por ítem, como será 
avaliado a questão da qualidade? -Sendo aceito outras marcas, qual criterio será 
utilizado para avaliação dos produtos para identificar se as marcas oferecidas são de 
qualidade equivalente ou superiores? Tal questionamento de faz necessário para 
que possamos oferecer produtos de qualidade a preços justos." 

 
 

Resposta 02/06/2015 16:40:59 
  
Resposta: “ Ainda que a Lei no 8.666/93 vede, como regra, a preferência por 
determinada marca, a legislação não proíbe, em nenhum instante, a indicação de 
algumas marcas como padrão de referência. Por isso, existindo no mercado marcas 
que reconhecidamente expressem a indicação de um bom padrão de qualidade ou 
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desempenho, nada obsta que a Administração, além de fixar adequadamente as 
exigências relativas ao objeto que pretende contratar, indique-as tão somente como 
mero referencial para os licitantes.” 
 
 

Ainda que a Lei no 8.666/93 vede, como regra, a preferência por determinada 
marca, a legislação não proíbe, em nenhum instante, a indicação de algumas 
marcas como padrão de referência. Por isso, existindo no mercado marcas que 
reconhecidamente expressem a indicação de um bom padrão de qualidade ou 
desempenho, nada obsta que a Administração, além de fixar adequadamente as 
exigências relativas ao objeto que pretende contratar, indique-as tão somente como 
mero referencial para os licitantes.  

 
 

De acordo com o Acórdão 2300/2007 Plenário (Sumário) 
 
Quando necessária a indicação de marca como referência de qualidade ou 

facilitação da descrição do objeto, deve esta ser seguida das expressões “ou 
equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”, devendo, nesse caso, o 
produto ser aceito de fato e sem restrições pela Administração. Pode a 
administração inserir em seus editais cláusula prevendo a necessidade de a 
empresa participante do certame demonstrar, por meio de laudo expedido por 
laboratório ou instituto idôneo, o desempenho, qualidade e produtividade compatível 
com o produto similar ou equivalente à marca referência mencionada no edital. 

 
Sendo assim, não existe óbice jurídico quanto à indicação no edital da 

licitação de algumas marcas do objeto licitado, a título tão somente de referência 
para os licitantes, que é exatamente o caso do pregão no 022/2015.  

 
 
Referente à alegação da empresa que estes mesmos ITENS 149,150,152 e 

152, não atendem a especificação que solicita ponta de acrílico, foram feitas 
diligências para os mesmos e sendo desenvolvida abaixo: 
 

 
Para os itens 149 e 151, foram apresentadas as contrarrazões pela 

RECORRIDA LAZARO BEZERRA SOARES ME, CNPJ 06.088.333/0001-09 e 
apresentadas fotos do produto. Foram realizadas diligências, primeiramente em site 
oficial da fabricante para verificação de catálogo, como no mesmo não pode ser 
encontrado as especificações, entrou-se em contato com a empresa fabricante do 
produto, conforme pode ser verificado em anexo dos autos os e-mails trocados, em 
que a mesma afirma que o produto possui Ponta de acrílico de 4mm, podendo ser 
verificado também em foto enviada pela recorrida.  
 

 
Para os itens 150 e 152, não foram apresentadas as contrarrazões pela 

RECORRIDA BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 25.897.729/0001-33. 
Dessa forma, a fim de verificar as alegações da recorrente, foram realizadas também 
diligências, primeiramente fazendo verificação em página oficial da fabricante, 
www.radex.com.br/principal.swf, para verificação de catálogo. Somente foi 
encontrado produto com ponta em feltro, conforme consta nos autos em print screen 
do site. 
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Referente à alegação para o  ITEM 76: 
 
Para o ITEM 76, a empresa RECORRIDA HELIO MASASHI SAITO LTDA, 

CNPJ: 62.492.798/0001-93, não apresentou as contrarrazões, sendo assim a 
também foram realizadas diligências no site da empresa Leonora 
http://www.leonoraimports.com.br/#!corretivo/c1ec1,conforme informado pela 
RECORRENTE, no site pode ser encontrado os dois tipos de fita corretiva 
fabricados pela empresa LEONORA, e são eles o de 6metros e de 10 metros, e não 
de 12 metros conforme solicitado em edital. Podem ser verificado nos autos catálogo 
da marca LEONORA no qual pode-se constatar os dois tipos de fita corretiva 
produzida. 
 
 
6 - CONCLUSÃO  
 

Por todo o exposto e em razão dos princípios da Legalidade, da Isonomia, da 
Impessoalidade, Moralidade e da Vinculação ao Instrumento Convocatório, 
considero improcedente os recursos administrativos impetrados pela empresa 
PAPELARIA OURO EIRELI – ME  para os itens 149 e 151 mantendo inalterada a 
decisão que aceitou a proposta de preços e habilitou a empresa LAZARO BEZERRA 
SOARES ME, CNPJ 06.088.333/0001-09, tendo em vista que o produto ofertado 
atende ao solicitado em edital. 
 

E procedentes os recursos administrativos impetrados pela mesma  para os 
itens 76,150 e 152, alterando a decisão que aceitou a proposta de preços e habilitou 
a empresa , HELIO MASASHI SAITO LTDA, ITEM 76 e alterando a decisão que 
aceitou a proposta de preços e habilitou a empresa BELCLIPS DISTRIBUIDORA 
LTDA, ITENS 150 e 152  relativos ao Pregão Eletrônico nº. 22/2015/UFSJ, uma vez 
que após diligências ficou constatado que os itens não atendem ao solicitado em 
edital,  retomando desta forma, a fase de aceitação para estes. 
 

 
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, 29 de junho 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 


