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PROCESSO LICITATÓRIO N.º: 04.000494.21.90 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º: 039/2021 

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de papel A4, para atender demanda do 

Município de Belo Horizonte, por um período de 12 (doze) meses, conforme 

especificações constantes no Anexo I do edital. 

ASSUNTO: Recurso Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

RECORRENTE: Papex do Brasil Indústria e Comércio de Papeis Eireli. 

 

1. RELATÓRIO 

 

 

No dia 29/11/021 o licitante Papex do Brasil Indústria e Comércio de Papeis Eireli, 1º 

arrematante do lote 01 do certame, foi desclassificado por ter sua amostra reprovada 

pela Gerência de Serviços Gráficos da Subsecretaria de Administração e Logística pelos 

seguintes fundamentos: 

 

 “Após análise da amostra do papel, PAPEX BRASIL; constatamos num 

primeiro momento que o corte está desalinhado (conforme imagem em anexo) 

e está fora da medida padrão do formato A4 (210 x 297 mm). A amostra 

apresenta a seguinte medida 211 x 297. O corte fora do esquadro 

(desalinhado) impacta na quantidade de atolamentos, consequentemente há 

perda na produtividade e prejuízo financeiro, devido ao maior volume de 

perdas de papel. Lembrando que cada atolamento leva consigo um clic de 5 a 

7 folhas desde o momento que a impressora puxa o papel até a sua saída. No 

processo de envelopamento, poderá prejudicar o desempenho do 

equipamento e a qualidade do envelope. Os envelopes poderão apresentar 

desalinhamento, variação no tamanho de cada aba e dobra. Variação de cada 

lado do envelope na posição da serrilha e linha de cola. Teste realizado em 

nossos equipamentos de impressão laser Xerox modelo N288 e envelopadora 

Laurent. Arquivos podem ser visualizados em Listar documentos”. 
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Ato seguinte, a segunda colocada no certame, empresa Port Distribuidora de 

Informática e Papelaria Ltda., foi considerada habilitada, sendo posteriormente 

convocada a apresentar amostra. 

 

Em 01/12/2021, a empresa Papex do Brasil encaminhou por e-mail questionamentos e 

posicionamentos referentes à reprovação de sua amostra e sua desclassificação. 

Considerando que o instituto correto para se questionar qualquer decisão no Pregão é o 

recurso administrativo, o Município, em consonância com o disposto na legislação 

aplicável, bem como o previsto no item 16 do edital, recebeu os apontamentos enviados 

e aguardou o correto momento para analisá-lo, qual seja, a fase recursal. 

 

No dia 13/12/2021, após ser considerada habilitada e ter a amostra aprovada pela 

Gerência de Serviços Gráficos, a empresa Port Distribuidora foi declarada vencedora. 

Na mesma data, a empresa Papex do Brasil manifestou a intenção de recorrer no 

sistema eletrônico.  

 

Em 14/12/2021, foi informado no chat de mensagens do lote 01 que estavam abertos os 

prazos legais para apresentação formal das razões de recurso e contrarrazões. 

 

Transcorrido o prazo legal, a licitante Papex do Brasil não encaminhou a peça recursal.  

 

No dia 20/12/2021, a empresa Port Distribuidora encaminhou e-mail questionando se a 

Papex do Brasil havia encaminhado as razões recursais, sendo informado que a 

empresa não havia anexado a peça no site licitacoes-e. Não obstante, foi enviado para 

a mesma o questionamento quanto à reprovação da amostra enviado pela Papex no dia 

01/12/21. 

 

Diante disto, no dia 23/12/21, a empresa Port Distribuidora protocolou “contrarrazões” 

aos questionamentos apresentados pela Papex do Brasil. 

 

2. ADMISSIBILIDADE 

 

Como explicitado no item “Relatório”, a Papex do Brasil manifestou a intenção de 

interpor recurso no lote 01 do certame, mas não apresentou as razões recursais após a 

abertura do prazo pelo Pregoeiro. 
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Destaca-se que o item 16 do edital estabelece de forma clara e inequívoca as regras 

para a manifestação e apresentação dos recursos. Veja: 

 

“16.1. Declarado o vencedor ou restando o lote fracassado, o licitante, 

inclusive aquele que foi desclassificado antes da sessão de lances, 

poderá manifestar motivadamente a intenção de recorrer. Esta 

manifestação deverá ser realizada via sistema eletrônico, nas 24 

(vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato da 

declaração de vencedor ou do lote fracassado. 

 

16.1.1. A manifestação a que se refere o subitem anterior deverá ser 

motivada e efetivada através do botão virtual “intenção de 

recurso” do sistema eletrônico.  

 

16.2. Não serão acolhidos os recursos apresentados fora do prazo legal, 

nem os recursos subscritos por representante não habilitado 

legalmente ou não identificado no processo para representar o licitante.  

 

16.3. Será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das 

razões de recurso, contados do término do prazo para manifestação 

motivada da intenção de recorrer. Os demais licitantes ficarão 

automaticamente intimados para apresentar contrarrazões em igual 

número de dias, que começarão a ser contados do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

16.4. A ausência de manifestação da intenção de recorrer, a ausência da 

motivação da intenção ou a não apresentação das razões de recurso 

importará na decadência do direito, ficando o pregoeiro autorizado a 

adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.  (...)” (destaquei) 

 

Pelo exposto, resta demonstrado que caberia à empresa apresentar as razões de 

recurso até 3 dias após a manifestação de interposição de recurso, o que a Papex do 

Brasil não o fez. Não obstante, considerando que foi apresentado pedido de 

esclarecimentos quanto à sua desclassificação, com objetivo de garantir o direito ao 

contraditório e a ampla de defesa, o mesmo será analisado como se fosse uma peça 

recursal para demonstrar que as razões ali expostas não merecem prosperar. 
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3. DAS RAZÕES RECURSAIS E DAS CONTRARRAZÕES  

  

A empresa Papex do Brasil aduz que: 

 

“(i) a amostra em questão foi encaminhada em conjunto com laudos de análise e 

certificações da Universidade Federal de Viçosa e do INMETRO, dentro dos parâmetros 

obrigatórios definidos em legislação pertinente e em total acordo às especificações do 

edital; 

 

(ii) a amostra relacionada detém a certificação ISO9001, a certificação do IBAMA e, 

ainda, certificação e auditagem internacional e independente (Control Union 

Certifications); 

 

(iii) laudos e Certificações estas proporcionadas através de grandes investimentos 

continuo em qualidade e processos de fabricação, utilizando maquinário “BW 

Papersystem” o mesmo de grandes fabricantes mundialmente reconhecidos de produtos 

similares, sejam, fabricantes Suzano ou International Paper.  

 

(iv) a reprovação da amostra implica automaticamente na decisão dessa Municipalidade 

em também reprovar todos os laudos do INMETRO e da Universidade Federal de 

Viçosa sobre o produto, bem com as demais certificações mencionadas; 

 

(v) a amostra em questão se relaciona a um produto entregue nacionalmente a dezenas 

de entidades públicas sem uma única reprovação ou questionamentos;  

 

(vi) em momento algum a requerente teve a oportunidade de contraditar o resultado da 

avaliação ou foi consultada a respeito de sua amostra, o que afronta o exercício da 

ampla defesa e do contraditório; 

 

(vii) é direito líquido e certo da requerente a validade de seu produto amplamente 

certificado e detentor de laudos independentes das maiores instituições do ramo, motivo 

pela qual buscará todos os meios administrativos e judiciais para questionar a validade 

de tal julgamento;  
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Diante do exposto, visando salvaguardar a validade do presente procedimento licitatório 

e buscando evitar prejuízo a essa entidade com eventuais contendas, solicitamos a 

V.Sa. que, ANTES DE SE PROSSEGUIR COM A LICITAÇÃO: 

 

 seja concedida à requerente a oportunidade de acompanhar presencialmente e 

contraditar a avaliação da amostra realizada. 

 

 seja esclarecido o teor de e-mail encaminhado internamente a V.Sa., datado de 

26/11/2021 e constante da documentação enviada à requerente, em relação 

especificamente à menção “segue o laudo da amostra do Papel A4 “MODIFICADO”. 

O que significa a inclusão do termo MODIFICADO ao laudo de amostra em 

questão?”. 

 

 

Resumidamente, em sede de contrarrazões, a Recorrida aduz: 

 

1) Que “os fundamentos levantados pela Recorrente em sua peça recursal são 

absolutamente genéricos e não impugnam especificadamente as questões que 

ensejaram a sua reprovação, e, portanto, inábeis para garantir a reforma da decisão”; 

 

2) Que “é importante registrar que o edital trouxe critérios objetivos para a aquisição dos 

produtos, sendo que, ao ingressar no certame, a Recorrente declarou concordância 

com a integralidade dos termos”; 

 

2.1. Que “o subitem 6 do Anexo IV, inclusive, diz explicitamente que a proposta seria 

desclassificada caso não atendesse aos requisitos”. 

 

3) Que “a partir das considerações técnicas, conclui-se que a amostra enviada não 

atendia às exigências do edital, tendo apresentado corte desalinhado e fora da 

medida padrão do formato A4 (210 x 297 mm)”; 

 

4) Que “a equipe técnica justificou ainda a importância de se obter o produto dentro do 

padrão exigido, informando que o corte fora do esquadro (desalinhado) impacta na 

quantidade de atolamentos e, consequentemente, há perda na produtividade e 

prejuízo financeiro, devido ao maior volume de perdas de papel. No tocante ao 

processo de envelopamento, registrou-se que envelopes poderão apresentar 
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desalinhamento, variação no tamanho de cada aba e dobra, o que prejudica o 

desempenho do equipamento”; 

 

5) “Assim, o desenquadramento do produto ofertado pela Papex do Brasil não implica 

apenas em uma questão formal, mas, ao contrário, e como muito bem explicado na 

decisão que reprovou a amostra, implica em irregularidades procedimentais e 

prejuízos financeiros, o que não atende ao interesse público”; 

 

6) Requer que o recurso seja julgado improcedente. 

 

Resumidamente, são as alegações da Recorrente e da Recorrida.  

 

 

4. DO MÉRITO:  

 

 

Em síntese, a Papex do Brasil se mostra irresignada com a reprovação da amostra 

apresentada, principalmente por a mesma ter sido encaminhada com laudos de análises 

e certificações da Universidade Federal de Viçosa e do INMETRO, além dela conter as 

certificações ISO9001, IBAMA e certificação e auditagem internacional e independente 

(Control Union Certifications). 

 

A Recorrente pede que seja dada a oportunidade de acompanhar presencialmente e 

contraditar a avaliação da amostra apresentada por esta e também requer que seja 

esclarecido o teor de um e-mail encaminhado internamente em 26/11/21. 

 

Considerando que o questionamento possui como objeto a análise de amostra realizada 

pela Gerência de Serviços Gráficos da Subsecretaria de Administração e Logística, esta 

foi consultada e exarou o seguinte Parecer (documento constante nos autos e anexo a 

este julgamento): 

 

“em relação aos questionamentos seguem considerações. 

 

“1 – a amostra em questão foi encaminhada pela empresa em conjunto com 

laudos de análise e certificações da Universidade Federal de Viçosa e do 
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INMETRO, dentro dos parâmetros obrigatórios definidos em legislação 

pertinente e em total acordo às especificações do edital;” 

 

Independentemente dos laudos apresentados, foi feita uma avaliação da 

amostra entregue, sendo encontradas diferenças na medida e no 

enquadramento do papel o que pode causar atolamento e prejuízos 

à produção em relação a tempo e material. 

 

“2 - a amostra relacionada detém a certificação ISO9001, a certificação do 

IBAMA e, ainda, certificação e auditagem internacional e independente 

(Control Union Certifications);” 

 

Apesar da certificação juntada, a amostra entregue não apresentou 

qualidade mínima necessária: conforme consta na avaliação e fotos anexas, 

a medida e cortes estão fora dos padrões aceitáveis,  

 

“3 - laudos e Certificações estas proporcionadas através de grandes 

investimentos contínuo em qualidade e processos de fabricação, utilizando 

maquinário “BW Papersystem” o mesmo de grandes fabricantes 

mundialmente reconhecidos de produtos similares, sejam, fabricantes Suzano 

ou International Paper.” 

 

Não estamos questionando os laudos e sistemas utilizados, mas sim a 

amostra entregue que foi avaliada com base na experiência de produção e 

nos equipamentos. 

  

“4 - reprovação da amostra implica automaticamente na decisão dessa 

Municipalidade em também reprovar todos os laudos do INMETRO e da 

Universidade Federal de Viçosa sobre o produto, bem com as demais 

certificações mencionadas;” 

 

Não estamos reprovando laudos e técnicas do INMETRO E UFV, mas a 

amostra apresentada. 

 

É importante destacar que a apresentação das certificações e de amostra 

são obrigações complementares, ou seja, a apresentação da certificação 
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não desonera o licitante da apresentação de amostra que atenda a toda a 

especificação constante no edital. 

 

No caso in situ, a amostra enviada pela Papex do Brasil não apresentou a 

mesma qualidade dos produtos constantes nas referidas certificações, 

portanto, o Município não pode simplesmente se omitir a esse fato e aprovar 

uma amostra que se encontra fora dos mínimos critérios de qualidade 

exigidos.  

 

Na análise realizada verificou-se que a amostra apresentada não está em 

conformidade com as exigências editalícias e com as próprias 

características dispostas em sua embalagem, uma vez que o corte está 

desalinhado e fora da medida padrão do formato A4, como objetivamente 

informado em sua desclassificação.  

 

Desta forma, ressalta-se novamente que em momento algum foi 

questionado a validade ou veracidade dos laudos e certificações 

apresentadas pela Papex do Brasil; o que ocorreu foi a reprovação de uma 

amostra apresentada, após criteriosa análise da mesma.  

 

 

“5 - a amostra em questão se relaciona a um produto entregue nacionalmente 

a dezenas de entidades públicas sem uma única reprovação ou 

questionamentos;” 

 

Permissa vênia, a alegação suscitada pela licitante não condiz com a 

realidade, o que será facilmente demonstrado a seguir.  

 

Na oportunidade, é imperioso lembrar que a empresa Papex do Brasil foi a 

vencedora do pregão eletrônico 026/2020, cujo objeto é o mesmo do ora 

licitado (registro de preços de papel A4), sendo que durante a execução da 

Ata de Registro de Preços foram identificados problemas na qualidade dos 

produtos fornecidos, como por exemplo, desalinhamento do corte, gerando 

inclusive a obrigatoriedade de substituição de milhares de resmas de papel. 
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Para fins de exemplo, pode-se citar as ocorrências dos meses de janeiro e 

fevereiro de 2021, onde após o Município constatar o desalinhamento do 

corte e o consequente atolamento de um quantitativo expressivo de papel na 

impressora, a empresa foi devidamente notificada e teve que substituir 

11.749 resmas de papel. 

 

Considerando que a Papex do Brasil procedeu a substituição de todo o 

produto que apresentou problemas sem ônus para o Município, torna-se 

indiscutível que a empresa também verificou os mesmos problemas e 

concordou que a qualidade do produto fornecido estava comprometida. 

Desta forma, fica demonstrado de forma incontroversa que não se trata de 

um fato novo para empresa.  

 

Ressalte-se que da mesma que ocorre na licitação in situ, o papel que foi 

substituído também possuía todas as certificações apontadas pela empresa 

no atual questionamento e, mesmo assim, apresentou as referidas falhas, ou 

seja, as certificações por si só não atestam de forma absoluta que todos os 

produtos fabricados possuem a mesma qualidade dos produtos analisados 

no momento da análise do processo de certificação.  

 

Acrescente-se o fato da empresa ter ofertado nacionalmente um produto 

com a mesma marca em diversas entidades públicas e supostamente não 

ter qualquer reprovação ou questionamento, o que não condiz com a 

realidade, como acima demonstrado, não pode ser utilizado como 

fundamento para refutar a reprovação da amostra apresentada por esta.  

 

Como já citado, a amostra não garante os padrões aceitáveis, assim, temos 

resguardar o interesse público e prezar pela qualidade dos materiais, 

garantindo assim o mínimo de perda do produto e tempo em produção 

visando o atendimento de todas demandas direcionadas a esta gerência,  

 

“6 - em momento algum a requerente teve a oportunidade de contraditar o 

resultado da avaliação ou foi consultada a respeito de sua amostra, o que 

afronta o exercício da ampla defesa e do contraditório;” 

 

Concessa Vênia, tal alegação é totalmente infundada.  
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Primeiramente, é preciso destacar que o momento para questionar o 

resultado da análise das amostras, ou nos termos citados pela Papex, 

“oportunidade de contraditar o resultado da avaliação” é exatamente este, ou 

seja, na fase recursal. Assim, como pode a empresa alegar afronta ao 

exercício da ampla defesa e do contraditório, quando está exatamente 

exercendo esse direito neste momento? Esse simples fato é suficiente para 

demonstrar a improcedência da citada alegação. 

 

Quanto ao questionamento de que a empresa não foi consultada a respeito 

de sua amostra, convém esclarecer que não havia o que se consultar, uma 

vez que ao fazer a análise do produto ofertado não houve qualquer dúvida 

quanto ao não atendimento do mesmo. 

 

Importante salientar que o procedimento de análise das amostras foi o 

mesmo utilizado na última licitação para registro de preços de papel A4, na 

qual a ora Recorrente foi inclusive vencedora da mesma, e em momento 

algum esta foi chamada para acompanhar ou questionar quanto à amostra 

apresentada naquele momento. Assim, percebe-se que a Papex do Brasil só 

questiona a análise feita por este órgão quando esta não atende aos seus 

anseios. 

 

“7 - é direito líquido e certo da requerente a validade de seu produto 

amplamente certificado e detentor de laudos independentes das maiores 

instituições do ramo, motivo pela qual buscará todas os meios administrativos 

e judiciais para questionar a validade de tal julgamento;” 

 

Como já exaustivamente comprovado, a reprovação da amostra enviada 

pela Papex Brasil não pressupõe, sob nenhum ângulo, que está sendo 

questionada a validade ou veracidade da certificação e dos laudos 

apresentados.  

 

Como consta do laudo de reprovação, o que ocasionou a desclassificação 

da Recorrente, após análise da amostra do papel, PAPEX BRASIL foi: 

constatamos num primeiro momento que o corte está desalinhado (conforme 
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imagem em anexo) e está fora da medida padrão do formato A4 (210 x 297 

mm). A amostra apresenta a seguinte medida 211 x 297.   

 

O papel é um item fundamental no processo de produção em impressoras 

digitais.  

 

O corte fora do esquadro (desalinhado) impacta na quantidade de 

atolamentos, consequentemente há perda na produtividade e prejuízo 

financeiro, devido ao maior volume de perdas de papel. Lembrando que 

cada atolamento leva consigo um clic de 5 a 7 folhas desde o momento que 

a impressora puxa o papel até a sua saída. 

 

No processo de envelopamento, poderá prejudicar o desempenho do 

equipamento e a qualidade do envelope.  

 

Os envelopes poderão apresentar desalinhamento, variação no tamanho de 

cada aba e dobra. Variação de cada lado do envelope na posição da serrilha 

e linha de cola.  

 

Teste realizado em nossos equipamentos de impressão laser e 

envelopadora.  

 

 

Segue em anexo as fotos do material sinalizando o desalinhamento. 

 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 

 

 

Página 12 de 16 
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Como devidamente comprovado, a reprovação da amostra apresentada pela 

Papex do Brasil ocorreu por fatos concretos, os quais foram devidamente 

detalhados, fatos esses, salienta-se, que em momento algum foram 

diretamente rebatidos pela ora Recorrente no presente recurso.  

 

A Recorrente ao longo de toda a peça recursal alega que a amostra tem 

certificação, que apresentou laudos, mas não adentra ao mérito 

propriamente dito que é o fato que o papel apresentado por esta estava com 

o corte desalinhado e fora da medida padrão do formato A4, o que impacta 

diretamente nos atolamentos e consequentemente, na perda de produto, e 

portanto, em prejuízo ao erário.   

 

Destaca-se que a prova de que o papel está com o corte desalinhado e fora 

da medida padrão do formato A4 pôde ser claramente constatada pelas 

fotos anexadas não só no laudo de reprovação das amostras, como também 

as anexadas neste julgamento. Entretanto, caso a Recorrente assim o 

queira, poderá ter acesso à referida amostra apresentada pela mesma, a 

qual se encontra à disposição para análise não só desta empresa, como 

também de qualquer interessado.  

 

Quanto ao pedido da Recorrente para ter oportunidade de acompanhar 

presencialmente a avaliação da amostra, torna-se importante destacar que 

tal pleito é totalmente intempestivo, afinal, a referida avaliação já ocorreu. 

Ressalte-se que mesmo tendo ciência que tal análise seria realizada, em 

nenhum momento a Papex do Brasil solicitou sua participação na mesma, 

portanto, não faz sentido nesse momento, após ter sua amostra reprovada 

suscitar que lhe foi mitigado o direito de acompanhar o procedimento. Não 

obstante, como acima informado, a amostra encontra-se à disposição da 

empresa para análise. 

 

Por fim, em relação ao pedido da Recorrente para que seja “esclarecido o 

teor de e-mail encaminhado internamente a V.Sa., datado de 26/11/2021 e 

constante da documentação enviada à requerente, em relação 

especificamente à menção “segue o laudo da amostra do Papel A4 

“MODIFICADO”. O que significa a inclusão do termo MODIFICADO ao laudo 

de amostra em questão?”, esclarecemos que tal fato se deu em razão da 
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necessidade de realizar pequenos ajustes no texto, ajustes esses é 

imperioso esclarecer que não alteram o teor do resultado da análise da 

amostra, que desde o primeiro momento, foi considerada reprovada por 

todos os fatos e fundamentos já exaustivamente comprovados. 

  

Desta forma, entendo ter sido demonstrado que as razões recursais são 

improcedentes.” 

 

Diante do Parecer exarado pela Gerência de Serviços Gráficos da Subsecretaria de 

Administração e Logística, órgão responsável pela análise das amostras apresentadas 

neste certame, julgo improcedente o presente recurso. 

 

5. CONCLUSÃO  

 

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela empresa Papex do Brasil 

Indústria e Comércio de Papeis Eireli, para no mérito, julgá-lo improcedente uma vez 

que foi demonstrado de forma clara e objetiva que a reprovação da amostra 

apresentada foi fundamentada em critérios técnicos claros, objetivos e inquestionáveis.  

 

Ressalte-se que foi resguardado à empresa o exercício do contraditório e ampla defesa 

e que o processo está devidamente instruído com farto conjunto probatório, com 

provas materiais indiscutíveis quanto à legalidade da reprovação da amostra. 

 

Nada mais havendo a relatar, submeto à Autoridade Administrativa Superior para 

apreciação e decisão, tendo em vista o princípio do duplo grau de jurisdição e conforme 

preceitua a legislação. 

  

Belo Horizonte, 06 de janeiro de 2022. 

 

 

Rogério Ferreira Cabral 

Pregoeiro 

 

  De acordo, 

 

 Emerson Duarte Menezes 
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