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PROCESSO LICITATÓRIO N.º: 04.000791.21.36 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º: 048/2021 

OBJETO: Registro de preços para aquisição de material didático para atendimento às 

unidades escolares da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte – RME, Rede 

Parceira – RP e Secretaria Municipal de Educação - SMED, por um período de 12 

(doze) meses, conforme especificações constantes no Anexo I do edital. 

ASSUNTO: Recurso Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

RECORRENTE: Europaper Comercial Eireli EPP. 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se de recurso administrativo interposto pelo licitante Europaper Comercial Eireli 

EPP em face do julgamento que declarou o licitante Port Distribuidora de Informática e 

Papelaria Ltda. vencedor do lote 01 do certame. 

 

A Recorrente manifestou a intenção de recorrer no lote 01 no dia 30/11/2021 e 

encaminhou as razões recursais no dia 02/12/2021. 

 

Em 09/12/2021, o licitante Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda. 

encaminhou as contrarrazões, que passam a ser analisadas juntamente ao Recurso 

interposto. 

 

 

2. ADMISSIBILIDADE 

 

Recurso Administrativo e Contrarrazões aviados a tempo e modo, propostos nos termos 

do edital e da legislação aplicável.   

 

 

3. DAS RAZÕES RECURSAIS E DAS CONTRARRAZÕES  

  

Em síntese, a Recorrente alega: 

 

1) Que o licitante Port informou na proposta inicial e na reajustada a marca “Novacril” 

para o item régua, mas “contrariando todas as normas legais e editalícias, a empresa 
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Recorrida enviou a amostra do item régua com marca diversa a inicialmente 

registrada no sistema”; 

 

1.1. Que “a marca que consta na amostra enviada pela empresa se chama ‘’Maxcril 

(Waleu)’’, e não corresponde a marca registrada inicialmente”. 

 

2) Que “o Edital é claro ao vedar que, somente após a assinatura da ata de registro de 

preços e com as devidas justificativas poderia então ser alterada a marca, não em 

um primeiro momento no envio das amostras.  

Apenas esta conduta afrontosa já seria motivo suficiente para a inabilitação da 

empresa PORT, que agiu com possível má-fé”; 

 

3) Que “diante do envio da amostra com marca divergente, o Sr. Pregoeiro solicitou 

esclarecimentos quanto a marca do produto enviado, e a Recorrida justificou que 

supostamente, por um equívoco, enviou a marca errada na amostra”; 

 

3.1. “Em seguida, o Sr. Pregoeiro, desrespeitando a Lei de Licitações e diversos 

princípios administrativos, solicitou então que a empresa ALTERASSE A MARCA 

DA PROPOSTA, para a marca da amostra enviada”; 

 

3.2. Que “a conduta do Sr. Pregoeiro está completamente irregular, como é cediço, o 

Decreto n.10.024 (que regulamenta a modalidade pregão na forma eletrônica) 

apenas permite que sejam sanados erros e falhas que não alterem a substância 

das propostas e dos documentos de habilitação”. 

 

4) Que “trata-se de total desrespeito com as demais licitantes que participaram da 

disputa, onde a empresa PORT foi claramente privilegiada, podendo alterar a marca 

de seus produtos após o envio das amostras, perante a liberdade oferecida pelo Sr 

Pregoeiro”; 

 

5)  “Como se não bastasse o total descaso com as empresas, o Sr Pregoeiro iniciou um 

novo prazo para a envio das amostras da empresa PORT, referindo-se a marca que 

indicaram na proposta atualizada”; 

 

6) “Oportuno ressaltar que, no momento em que o ‘’novo’’ prazo para o envio das novas 

amostras teve início, a Recorrente prontamente se manifestou acerca da 
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irregularidade dos prazos, tendo em vista que o prazo máximo para envio e amostras 

era até 15/10/2021, e a solicitação do Sr. Pregoeiro ocorreu PELA SEGUNDA VEZ 

em 24/11/2021”; 

 

7) Que “a justificativa da empresa PORT foi que, ao invés de cadastrar a marca correta, 

foi digitado ‘’Novacril’’ na proposta. 

Questiona-se então: Por que a proposta ajustada da empresa PORT, enviada em 

07/10/2021 no formato PDF possui a mesma marca da proposta inicial do sistema? 

Também foi um equívoco ocorrido?”; 

 

8) “Para ocorrer a alteração da marca dos produtos, deve ser apresentado um pedido, e 

mediante as condições estabelecidas pelo órgão, após a assinatura da ata de 

registro de preços, conforme menciona o Edital: (...)”; 

 

9) Que “no caso em tela, resta claro que a empresa PORT foi beneficiada na disputa, 

além de confrontar as normas editalícias, ainda recebeu uma segunda oportunidade 

de envio de proposta e envio de amostras, diante dos novos prazos estabelecidos.”; 

 

10) Que “o comportamento do Sr. Pregoeiro trata-se de total desrespeito com as demais 

licitantes, que buscam efetuar o cadastro de suas propostas com atenção, 

respeitando as normas legais e cumprindo o que está determinado na Lei”; 

 

11) Que manter a habilitação da Recorrida é ferir os princípios da Vinculação ao 

Instrumento Convocatório, da Legalidade, da Impessoalidade, do Julgamento 

Objetivo, da Isonomia, dentre outros; 

 

12) Diante do exposto, requer o recebimento do recurso e a inabilitação da Recorrida no 

lote 01.  

 

 

Resumidamente, em suas contrarrazões, a Recorrida aduz: 

 

1) Que “o que de fato ocorreu foi que houve um erro ao ofertar a régua da marca 

Novacril, pois, de fato, a marca que deveria ter sido ofertada seria a régua da marca 

Maxcril (Waleu)”; 
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2) Que “pela similaridade na escrita do nome nas marcas, houve inserção de nome 

equivocado, não condizente com aquela marca que pretendia a PORT fornecer, 

tendo sido o erro devidamente sanado quando do envio das amostras, constituindo, 

assim, circunstância meramente formal, a qual é e deve ser incapaz de excluir da 

competição uma empresa do nível da PORT”; 

 

3) Que “tratou-se de um erro meramente formal, cometido quando da escrita do nome 

da marca a qual pretendia se ofertar, ante a semelhança existente entre Maxcril e 

Novacril. A PORT recepcionou a cotação da Novacril para participar do pregão, mas 

optou pela Maxcril (Waleu), uma vez que é um fornecedor parceiro há anos, além de 

possuir o produto em qualidade superior”; 

 

4) Que “no caso em análise, desclassificar a proposta da PORT ante a um erro 

estritamente formal, sanável, considerando que foi constatado que a amostra do 

produto atende às exigências editalícias, sendo ainda de qualidade superior, seria 

privilegiar o formalismo em detrimento do finalismo e da eficiência, trazendo prejuízos 

ao interesse público, esses sim insanáveis”; 

 

5) Que a decisão da Pregoeira foi acertada, uma vez que “está em conformidade com a 

legislação, doutrina e jurisprudência pátrias. Não há a menor razão em rejeitar 

produto de qualidade superior e pelo mesmo preço, por um erro formal já sanado 

constante da proposta inicialmente apresentada”; 

 

6) Que apresentou a amostra de todos os itens tempestivamente no dia 15/10/2021 e 

que “o novo prazo para apresentação de amostra foi tão somente para análise 

comparativa, com o intuito de validar a informação de que o produto entregue no dia 

15 de outubro era de fato de qualidade superior ao produto da proposta indicada 

erroneamente”; 

 

6.1. “Assim, restam incorretas as alegações de concessão de prazos em duplicidade, 

bem como de tratamento desigual, devendo ser em todo rejeitadas”. 

 

7) “À vista do exposto, é possível concluir que a irregularidade apontada no recurso da 

Europaper se limita a questão estritamente formal, de menor importância e já 

superada, a qual não é suficiente para ensejar a desclassificação da PORT, sob pena 
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de afronta aos princípios da economicidade, da eficiência e da razoabilidade, em 

claro prejuízo à Administração”; 

 

8) Requer que o recurso seja julgado improcedente e que seja mantido o julgamento 

que a declarou vencedora do certame.  

 

Resumidamente, são as alegações da Recorrente e da Recorrida.  

 

 

4. DO MÉRITO:  

 

Como será devidamente comprovado, as alegações da Recorrente não merecem 

prosperar.  

 

Inicialmente, torna-se necessário fazer um breve relato dos acontecimentos, os quais 

estão publicitados no Relatório de Disputa do lote 01, para que seja demonstrado que 

ao contrário do que alega a Recorrente, não houve de concessão de novo prazo para 

entrega de amostra, não houve beneficiamento da Recorrida em detrimento dos demais 

licitantes e o mais importante, o julgamento ocorreu em conformidade com a legislação, 

edital e jurisprudência.  

 

Como se verifica no Relatório de Disputa, o licitante Port Distribuidora foi convocado a 

apresentar até o dia 15/10/21 as amostras dos produtos ofertados para o lote 01, tendo 

o mesmo cumprido esta convocação dentro do prazo.  

 

Após a análise das amostras, a Gerência de Suprimentos e Serviços aprovou todas as 

amostras apresentadas, tendo, porém, pontuado o fato de que a marca enviada e 

aprovada (Maxcrill – Waleu) para o item 9 – régua - não era a mesma que constava na 

proposta da empresa. Diante disto, foi solicitado à Port que se manifestasse sobre este 

fato, tendo a mesma apresentado a seguinte justificativa: 

 

25/10/2021 
15:05:57:396 

PORT 
DISTRIBUIDORA 
DE 
INFORMATICA E 
PAPELARIA 
LTDA 

Sr., referente a marca apresentada em nossa proposta para o 
item 9, ao invés de cadastrar Maxcril (Waleu), por equívoco 
foi digitado Novacril. Ratifico que a marca a ser considerada é 
a Maxcril (Waleu), a qual apresentamos a amostra para 
avaliação. 
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Diante da resposta da Recorrida de que houve um equívoco de digitação quanto à 

marca a ser ofertada, foi inicialmente solicitado a correção da marca na proposta da 

empresa, mas também, para fins de análise comparativa, foi solicitado que a Port 

enviasse uma amostra da régua Novacril que constava da proposta inicial, como 

demonstrado abaixo: 

 

24/11/2021 
14:39:49:316 PREGOEIRO 

Diante da apresentação de amostra da régua com marca 
divergente da informada na proposta ajustada, sendo 
enviada régua da marca MAXCRIL WALEU e não da marca 
NOVACRIL/RE030 e, considerando que a licitante PORT 
justificou que ocorreu um erro....... 

24/11/2021 
14:40:50:393 PREGOEIRO 

.......material no preenchimento da proposta ajustada, bem 
como afirmou que a qualidade da régua MAXCRIL é superior 
à NOVACRIL/RE030, convocamos a referida empresa para 
apresentar uma amostra da régua marca NOVACRIL/RE030 
para análise comparativa. 

 

Frisa-se que apesar de entender que é possível haver um equívoco na digitação de uma 

marca a ser ofertada, principalmente no caso de nomes semelhantes, o Pregoeiro, 

agindo com a devida acuidade, e sempre buscando a primazia do bem público, 

entendeu por bem solicitar o envio de uma amostra da régua com a marca digitada na 

proposta inicial, para que o Órgão Demandante analisasse e fizesse uma comparação 

entre a qualidade das mesmas.  

 

Imperioso esclarecer à ora Recorrente, de que ao contrário do que esta alega, não 

houve concessão de novo prazo para apresentação de amostras, até porquê, como já 

explicitado anteriormente, a licitante Port Distribuidora enviou as amostras para todos os 

itens ofertados para o lote 01 dentro do prazo. O que ocorreu no caso in situ, foi apenas 

a solicitação de envio de um produto para comparação para se verificar se realmente a 

amostra inicialmente apresentada possuía qualidade superior ao produto constante na 

proposta inicial.  

 

Feito o devido esclarecimento, salienta-se que após a devida análise comparativa, a 

Gerência de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Educação (Órgão 

Demandante), exarou o seguinte Parecer (doc. constante nos autos):  

 

“Por análise comparativa da amostra da régua de marca Waleu com a 

da régua de marca Novacril, foi possível observar que a primeira 

(Waleu) apresenta-se como um produto de qualidade 

expressivamente superior, destacando-se o melhor acabamento e 
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melhor impressão da escala numérica, além de mais visível. 

A régua de marca Waleu apresenta também maior espessura, embora 

ambas atendam ao edital, neste quesito.” (destaquei) 

 

Assim, restou devidamente comprovado que o produto efetivamente ofertado pela Port 

Distribuidora (Maxcrill/Waleu) é de qualidade expressivamente superior à descrita 

inicialmente na proposta (Novacrill). Além deste fato, é importante destacar que junto 

com a referida régua a ora Recorrida enviou declaração na qual informou que além de 

qualidade superior, a régua da marca (Maxcrill/Waleu) possui um custo financeiro 

superior para a empresa, se comparado à régua Novacrill.  

 

Diante do exposto, resta demonstrado ser perfeitamente plausível a afirmação da Port 

Distribuidora de que houve apenas um erro de digitação na informação da marca da 

régua a ser ofertada, tendo em vista que se esta quisesse, poderia ter encaminhado a 

amostra da Novacrill, que, conforme informado pelo Órgão Demandante, apesar de 

possuir qualidade inferior à Maxcrill/Waleu atenderia às exigências do edital, e também 

teria um custo inferior, e portanto, supostamente poderia trazer um lucro maior para 

Recorrida.  

 

Desta forma, desclassificar uma empresa que ofertou produtos de qualidade e pelo 

menor preço apenas por um equívoco na digitação da marca de um dos itens 

constantes no lote, vai de encontro não só com a legislação, quanto com os princípios 

basilares da licitação, como da razoabilidade e proporcionalidade. 

 

Não faltam decisões jurisprudenciais sobre a impossibilidade de desclassificação de 

licitantes por erros sanáveis não só na proposta como também na documentação Veja: 

 

“Apelação. Mandado de segurança. Direito Administrativo. Licitação. 

Exigências do edital. Descumprimento. Anulação do ato. Exigência formal 

sanável. Recurso não Provido. 1. O excesso de formalismo não deve 

prevalecer quando a proposta vencedora do certame é aquela que 

oferece maiores vantagens para o ente público. 2. Negado provimento ao 

recurso”. (destaquei) 

(TJ-RO – AC: 70206032220198220001 RO 7020603-22.2019.822.0001, Data 

de Julgamento: 02/02/2021) 

 

“(...) 
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9.4.5. ao proceder ao julgamento de licitações na modalidade pregão 

eletrônico, observem o procedimento previsto no § 3° do art. 26 do Decreto nº 

5.450/2005, quando verificado, nas propostas dos licitantes, erros ou 

falhas formais que não alterem sua substância, devendo, nesse caso, 

sanar de ofício as impropriedades, mediante despacho fundamentado, 

registrado em ata e acessível aos demais licitantes, atribuindo-lhes validade e 

eficácia para fins de habilitação e classificação; (...)” (destaquei) 

(BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 2564/2009. Plenário. 

Relator: Ministro Augusto Nardes. Sessão de 04/11/2009) 

 

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 – RMS: 15817 RS 2003/0001511-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, Data de Julgamento: 06/09/2005, T2 – SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJ 03/10/2005 p. 156) 

 

É imperioso esclarecer ainda, que é equivocada a alegação da Recorrente de que “o 

Edital é claro ao vedar que, somente após a assinatura da ata de registro de preços e 

com as devidas justificativas poderia então ser alterada a marca, não em um primeiro 

momento no envio das amostras”. Para fundamentar esta afirmação, a empresa cita o 

subitem 11.1 da Cláusula Décima Primeira da Minuta da Ata de Registro de Preços, que 

dispõe: 

 

“CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DE MARCA E DE 

PREÇO  

11.1. A ARP poderá ser alterada mediante a substituição de marca nas 

seguintes condições:  

I - Por solicitação do Órgão Gerenciador, se comprovado que a marca 

não mais atende às especificações exigidas ou se encontra fora da 

legislação aplicável;  
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II - Por requerimento do fornecedor, que deve ser apreciado pelo Órgão 

Gerenciador, em hipótese que comprove a impossibilidade de 

fornecimento.  

11.1.1. O Órgão Gerenciador somente poderá aquiescer com a substituição 

requerida pelo fornecedor se comprovadamente houver igualdade de 

condições ou vantagem para o interesse público.  

11.1.2. A substituição de marca implicará em nova análise do produto, 

conforme previsto no Edital e na legislação aplicável.” 

 

Primeiramente, cabe destacar que em momento algum do aludido dispositivo editalício 

está estabelecido, como supõe a Recorrente, de que somente seria permitida a troca de 

marcas após a assinatura da ata de registro de preços. O que está ali previsto, são 

regras de possível alteração de marca previstas para após a assinatura da Ata, e não 

para a fase anterior a esta como no caso in situ. Assim, não haveria que se falar em 

descumprimento das regras do edital. Não obstante, é importante ressaltar que, como já 

devidamente comprovado, não houve de fato uma troca de marca do produto ofertado, 

mas sim, apenas uma correção na marca digitada na proposta, uma vez que o produto 

(amostra) enviado para análise e aprovado, foi a régua da marca Maxcrill/Waleu. 

 

No mesmo sentido, não há que se falar em descumprimento do disposto no art. 17, 

inciso VI do Decreto n. 10.024/2019 que prevê: 

 

“Art. 17.  Caberá ao pregoeiro, em especial: 

(...) 

VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 

documentos de habilitação e sua validade jurídica;” 

 

Permissa Vênia, a correção da marca de produto na proposta que foi digitada 

erroneamente é sim uma falha sanável e que não altera a substância da proposta. 

 

Por fim é importante esclarecer à ora Recorrente de que em momento algum foi 

descumprido o Princípio da Isonomia entre licitantes. Todos os licitantes participaram 

em condições de igualdade no certame e tiveram a oportunidade de se tornaram os 

vencedores do certame, desde que, é claro, apresentassem o menor preço na fase de 

lances e comprovassem sua habilitação e adequação dos produtos apresentados na 

fase de amostra com os objetos licitados.  
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Desta forma, é incabível a alegação da Recorrente de que o fato de ser permitido, 

ressalta-se, legalmente, que o licitante Port Distribuidora corrigisse uma falha em sua 

proposta, possa ser caracterizado como desrespeito aos demais licitantes.  

 

Por todo o exposto, não existem fundamentos fáticos ou jurídicos que possam levar à 

desclassificação de uma empresa que ofertou o menor preço e apresentou produtos 

aprovados pelo Órgão Demandante, sendo inconteste, portanto, a improcedência das 

razões recursais.  

 

 

5. CONCLUSÃO  

 

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela empresa Europaper Comercial 

Eireli EPP, para no mérito, julgá-lo improcedente.  

 

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, 13 de dezembro de 2021. 

 

 

 

Rogério Ferreira Cabral 

Pregoeiro 

 

 

 

  De acordo, 

 

 

 

 Emerson Duarte Menezes 
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