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COMPRAS E LICITAÇÕES 

 

Avaliação das amostras Processo Licitatório de Material de Papelaria - PRC 230/18 PR18/18 

       

ITEM Produto 
APRESENTOU 

AMOSTRAS 
NÃO 

APRESENTOU 
A MARCA 
ATENDE? 

A 
ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICA 
ATENDE? 

NOME DA 
EMPRESA 

1 

Caderno 
brochurão: com 60 
folhas, 100% 
brancas, sem 
pauta, medindo 
200 x 275mm.  

x   Sim Sim 
Loja do 

Aendes Ltda. 

2 

Caderno 
Brochurão, com 60 
folhas, 100% 
brancas, com 
pauta, medindo 
200 x 275 mm 

x   Sim Sim 
Loja do 

Aendes Ltda. 

3 

Caixa arquivo 
morto: arquivo 
fácil, em polionda, 
cor preta, com 
instruções de 
montagem 
impressas na 
mesma, com local 
impresso 
apropriado para 
preenchimento de 
referência, data, 
departamento 
entre outros 
campos, em 
embalagem 
original do 
fabricante. 
Medidas: 
250x130x350mm 

x   Sim Sim 
Loja do 

Aendes Ltda. 

4 

Papel sulfite A3: 
(297 x 420mm), 
75g/m², com selo 
do INMETRO, 
extra branco, em 
embalagem 

x   Sim Sim 
Loja do 

Aendes Ltda. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO 

CNPJ: 01.614.862/0001-77 = TELEFAX (37) 3322-9144 

RUA JOAQUIM GONÇALVES DA FONSECA, 493 – MIZAEL BERNARDES 

CEP: 35.578-000 = CÓRREGO FUNDO – MINAS GERAIS 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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original do 
fabricante. Pacote 
com 500 folhas 

5 

Papel sulfite A4: 
(210 x 297mm) 
75g/m², para uso 
profissional, extra 
branco, com selo 
do INMETRO e 
selo de CERFLOR, 
em embalagem 
original do 
fabricante. Pacote 
com 500 folhas 

x   

Não; a marca 
da proposta é 
Chamex Rino  
e a amostra 

apresentada é 
da marca Rino. 

Sim 
Loja do 

Aendes Ltda. 

6 

Papel sulfite A4 
colorido: (210 x 
297mm), 75g/m², 
com selo do 
INMETRO, em 
embalagem 
original do 
fabricante. Pacote 
com 100 folhas, na 
cor azul. 

x   Sim Sim 
Loja do 

Aendes Ltda. 

7 

Pistola de cola 
quente, grande 
com no mínimo 30 
Walts, Blister e 
aprovação do 
INMETRO. 

x   Sim Sim 
Loja do 

Aendes Ltda. 

8 

Pistola de cola 
quente, pequena 
com no mínimo 15 
Walts, Blister e 
aprovação do 
INMETRO. Ponta 
com isolante 
térmico, secagem 
em 60 segundos, 
com apoio 
metálico. Ideal 
para papel, 
plástico, madeira, 
cerâmica. Linha A 

x   Sim 

Não atende as 
especificações 

exigidas - a 
amostra da marca 

Classe 
apresentada é de 

10 Walts. 

Loja do 
Aendes Ltda. 
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9 

Tesoura multiuso 
ergonômica, com 
pontas, 07 ½’’ - 
com 19 cm, em 
inox com cabo de 
borracha na cor 
preta. 1ª linha. Em 
embalagem 
original do 
fabricante. 

x   Não 

Não atende as 
especificações 

exigidas - não é de 
1ª linha e o cabo 

não é de borracha. 

Loja do 
Aendes Ltda. 

10 

Caneta 
esferográfica, fina 
0,7 mm, com tinta 
a base de óleo, 
gripe em borracha 
macia, com escrita 
suave e macia, 
com ponta de aço 
inox (retrátil), corpo 
transparente, com 
selo do INMETRO, 
SUPER GRIP, 
linha A, na cor azul 

x   Sim Sim 
Loja do 

Aendes Ltda. 

11 

Pasta suspensa, 
feita em papel 
cartão 
marmorizado e 
plastificado, com 
haste de metal, 
gramatura 305 
g/m², contendo em 
cada pasta 01 
visor, 01 etiqueta, 
01 grampo plástico 
e duas hastes 
metálicas. 
Dimensões: 361 x 
240 mm. Na cor 
verde. 

x   Não 

Não atende as 
especificações 

exigidas - estando 
desacordo a cor, 

não tendo as 
hastes metálicas 

(apenas plastico) e  
a falta do visor e 

da etiqueta  

Loja do 
Aendes Ltda. 

12 

Placas de 
emborrachado 
EVA liso: com 
medida de 40cm x 
60cm x 02mm, 
com no mínimo 15 
opções de cores, 
em embalagem 
original do 
fabricante. Na cor 
verde. 

x   Sim Sim Art Minas  
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13 

Placa de 
emborrachado 
EVA estampado: 
com medida de 
40cm x 60cm x 
02mm, com 
mínimo 15 opções 
de estampas 
diferentes, em 
embalagem 
original do 
fabricante. 
Qualquer estampa 
com fundo branco. 

x   Sim 

Não atende as 
especificações 
exigidas para a 

amostra - estando 
em desacordo ao 

solicitador, a 
amostra 

apresentada é de 
uma marca 

diferente, sendo 
ele de camurça, e 
não estampado. 

Art Minas  

14 

Placa de 
emborrachado 
EVA com gliter: 
com medida de 
40cm x 60cm x 
02mm, com no 
mínimo 10 opções 
de cores 
diferentes, em 
embalagem 
original do 
fabricante. Na cor 
rosa pink. 

x   Sim Sim Art Minas  

15 

Papel sulfite ofício: 
275g/m², extra 
branco, com selo 
do INMETRO e 
selo do CERFLOR, 
em embalagem 
original do 
fabricante. Pacote 
com 500 folhas 

  x       

16 

Fita corretiva 12 
metrosx4,2mm 
com mecanismo 
interno que não 
trava, com 
certificado do 
INMETRO 

  x       

17 

Caderno pequeno:  
com pauta – 
140mm x 200mm, 
com 96 folhas, 
100% brancas, 
linha A 

  x       
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DECISÃO ADMINISTRATIVA Processo Licitatório n° 0230/2018 Pregão Presencial nº 018/2018 Objeto: Registro de 

Preços para Futura e Eventual Aquisição de Materiais de Papelaria para uso das Secretarias de Políticas Sociais, Educação, 

Saúde, Esporte e Cultura, Gabinete, Fazenda e Obras do Município de Córrego Fundo/MG.Considerando que foi exigida a 

apresentação de amostras para os itens caderno brochurão sem pauta, caderno pequeno, caixa arquivo morto, papel sulfite 

A3, papel sulfite A4 extra branco, papel sulfite A4 colorido, papel sulfite ofício, placa de emborrachado EVA com glíter, placa 

de emborrachado EVA estampado, placa de emborrachado EVA liso, pistola de cola quente pequena, pistola de cola quente 

grande, tesoura multiuso ergonômica, fita corretiva, caneta esferográfica, caderno brochurão com pauta e pasta suspensa, 

nos termos constantes do instrumento convocatório (item 13 do Anexo I);Considerando que a licitante vencedora Loja do 

Aendes LTDA não apresentou amostra para o item “Fita corretiva” e que a licitante vencedora Amelina Aparecida de Faria 

0708667456 não apresentou amostra para o item “Caderno pequeno”;Considerando que foram apresentadas as seguintes 

amostras pelas respectivas licitantes vencedoras: 

LICITANTE PRODUTO MARCA 

Loja do Aendes LTDA Caderno brochurão sem pauta Jandaia 

Loja do Aendes LTDA Caixa arquivo morto Polibrás 

Loja do Aendes LTDA Papel sulfite A3 Chamex 

Loja do Aendes LTDA Papel sulfite A4 extra branco Rino 

Loja do Aendes LTDA Papel sulfite A4 colorido Chamex 

Arte Minas Comércio EIRELI Placa emborrachado EVA com glíter Dub Flex 

Arte Minas Comércio EIRELI Placa emborrachado EVA 
estampado 

Seller 

Arte Minas Comércio EIRELI Placa emborrachado EVA liso Dub Flex 

Loja do Aendes LTDA Pistola cola quente pequena Classe 

Loja do Aendes LTDA Pistola cola quente grande Classe 

Loja do Aendes LTDA Tesoura multiuso ergonômica Classe 

Loja do Aendes LTDA Caneta esferográfica Pilot 

Loja do Aendes LTDA Caderno brochurão com pauta Jandaia 

Loja do Aendes LTDA Pasta suspensa Delo 

Considerando que nos termos do edital as amostras foram analisadas pelo Município, através de servidor designado, por 
critérios objetivos;Considerando o relatório de Avaliação das amostras apresentado em 11 de maio de 2018, pela 
Secretaria Municipal de Educação, em anexo;Considerando que na proposta escrita da licitante Loja do Aendes LTDA, 
para o item “Papel sulfite A4: (210 x 297mm) 75g/m², para uso profissional, extra branco, com selo do INMETRO e selo de 
CERFLOR, em embalagem original do fabricante. Pacote com 500 folhas” o mesmo se propôs a entregar um produto da 
marca “Chamex Rino” e que, indagado na sessão do certame sobre a inexistência no mercado de produto de referida 
marca garantiu que referido produto existia e que, caso não apresentasse amostra adequada de acordo com a marca 
apresentada na proposta escrita, o mesmo deveria ser desclassificado no item;Considerando que a amostra apresentada 
pela licitante Loja do Aendes LTDA para o item “Papel sulfite A4: (210 x 297mm) 75g/m², para uso profissional, extra 
branco, com selo do INMETRO e selo de CERFLOR, em embalagem original do fabricante. Pacote com 500 folhas” não 
corresponde, conforme garantido pelo representante da licitante na sessão pública do dia 04 de maio de 2018, porquanto 
a amostra apresentada é, conforme planilha acima, da marca “Rino”; Considerando que está claro que, embora no mercado 
de produtos de papelaria e escritório, existem as marcas de papel “Chamex” e “Rino” e não as duas em um só produto 
como o representante da licitante argumentou na sessão pública atrasando todo o procedimento licitatório que pela sua 
própria natureza, prima sempre e em especial pela celeridade1; 

 

 

                                                           
1 O princípio da celeridade, como um dos princípios norteadores da administração pública, busca simplificar os procedimentos de forma a evitar rigor 
e formalidade desnecessários. 
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Considerando que os demais licitantes classificados em segundo e terceiro colocado no certame, também apresentaram 
propostas para a entrega de produto “Papel sulfite A4: (210 x 297mm) 75g/m², para uso profissional, extra branco, com 
selo do INMETRO e selo de CERFLOR, em embalagem original do fabricante. Pacote com 500 folhas” da marca 
“Rino”;Considerando que neste pregão, a apuração do vencedor, se dá pelo licitante que apresentar o menor preço, 
considerando-se os lances verbaisConsiderando que a Administração Pública deve observar rigorosamente os princípios 
previstos na CF em especial, o princípio da eficiência2 que impõe ao servidor público o exercício da função prezando 
sempre pelo melhor desempenho, presteza e perfeição, de forma a se obter o melhor resultado;Considerando que a 
Administração Pública, em todas as suas decisões deve preservar acima do interesse privado, o interesse público, que 
neste caso estará melhor garantido com a aquisição do produto “Papel sulfite A4: (210 x 297mm) 75g/m², para uso 
profissional, extra branco, com selo do INMETRO e selo de CERFLOR, em embalagem original do fabricante. Pacote com 
500 folhas” da marca “Rino” pelo menor preço apurado na sessão;Considerando a supremacia do interesse público sobre 
o interesse privado3;Decide por desclassificar as propostas da licitante Loja do Aendes LTDA para o item “Fita corretiva” 
e da licitante Amelina Aparecida de Faria 0708667456 para o item “Caderno pequeno”, por não terem sido apresentadas 
as respectivas amostras, contrariando o exigido no edital convocatório;Decide por desclassificar a propostas da licitante 
Loja do Aendes LTDA nos itens “Pistola de cola quente pequena”, “Tesoura multiuso” e “Pasta suspensa” e Arte Minas 
Comércio EIRELI no item “Placa de emborrachado EVA estampado” tendo em vista que as amostras comprovaram que 
os produtos apresentados nas propostas de preços destes licitantes não atendem às especificações técnicas do 
edital;Decide por classificar a proposta da licitante Loja do Aendes LTDA no item “Papel sulfite A4: (210 x 297mm) 75g/m², 
para uso profissional, extra branco, com selo do INMETRO e selo de CERFLOR, em embalagem original do fabricante. 
Pacote com 500 folhas” da marca “Rino” tendo em vista que o interesse público estará sendo melhor atendido pela 
aquisição de um produto que atenda as especificações técnicas do edital e que tenha apresentando o menor preço na 
sessão, advertindo o representante da licitante acerca de comportamento inadequado ao trato com a Administração 
Pública ao apresentar proposta de preços para produto que deliberadamente sabia não existir no mercado além de 
informações verbais equivocadas que podem vir a induzir os servidores públicos a tomar decisões equivocadas;Decide 
por convocar os segundos colocados, conforme abaixo, para apresentação de amostra, NO PRAZO MÁXIMO DE 05 
(CINCO) DIAS ÚTEIS, nos termos do Art. 4º, inciso XVI, da Lei Federal 10.520/2002; 

ITEM (CONFORME 
EDITAL) 

DESCRIÇÃO MARCA 
LICITANTE SEGUNDO 

CLASSIFICADO 

47 

Pistola de cola quente, pequena com no 
mínimo 15 Walts, Blister e aprovação do 
INMETRO. Ponta com isolante térmico, 
secagem em 60 segundos, com apoio 
metálico. Ideal para papel, plástico, 
madeira, cerâmica. Linha A. 

Classe Arte Minas Comércio EIRELI 

50 

Tesoura multiuso ergonômica, com 
pontas, 07 ½’’- com 19 cm, em inox com 
cabo de borracha na cor preta. 1ª linha. 
Em embalagem original do fabricante. 

Leonora Papelaria Áurea LTDA 

                                                           
2 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 7. Ed. São Paulo: Atlas, 1999, p. 294: aquele que impõe à Administração Pública direta e indireta a 
seus agentes a persuasão do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, 
sem burocracia e sempre em busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível 
dos recursos públicos, de maneira a evitar-se desperdícios e garantir-se maior rentabilidade social. Note-se que não se trata da consagração da 
tecnocracia, muito pelo contrário, o princípio da eficiência dirige-se para a razão e fim maior do Estado, a prestação dos serviços essenciais à 
população, visando à adoção de todos os meios legais e morais possíveis para a satisfação do bem comum.” 
3 JUSTEN FILHO, Marçal. Conceito de interesse público e a personalização do Direito administrativo. Op. cit., p. 124:  “(...) o conceito de interesse 

público não se constrói a partir da impossibilidade técnica de os particulares satisfazerem determinados interesses individuais, mas pela afirmação 

da impossibilidade ética de deixar de atendê-los”. 
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72 

Pasta suspensa, feita em papel cartão 
marmorizado e plastificado, com haste de 
metal, gramatura 305 g/m², contendo em 
cada pasta 01 visor, 01 etiqueta, 01 
grampo plástico e duas hastes metálicas. 
Dimensões: 361 x 240 mm. Embalagem 
com 25 unidades. 

Polycart 
Amelina Aparecida de Faria 

0708667456 

18 

Papel color set: estampado, com 
gramatura de 180g/m², com medida 
aproximada de 46 x 66cm, em 
embalagem original do fabricante. 

Make Flex Loja do Aendes LTDA-ME 

51 
Fita corretiva 12 metrosx4,2mm com 
mecanismo interno que não trava, com 
certificado do INMETRO 

Mercur 
Amelina Aparecida de Faria 

0708667456 

03 
Caderno pequeno: com pauta – 140mm x 
200mm, com 96 folhas, 100% brancas, 
linha A 

Maxima Loja do Aendes LTDA-ME 

Decide por fim, privilegiando o princípio da celeridade e eficiência aplicados à Administração Pública, em especial nos atos 
relacionados às licitações na modalidade Pregão, comunicar os licitantes pelos endereços eletrônicos fornecidos na sessão 
pública desta licitação, bem como, publicar esta decisão no diário eletrônico online;Dê-se conhecimento desta decisão a 
todos os interessados, prosseguindo-se nos termos ulteriores da licitação em curso.Córrego Fundo/MG, 18 de maio de 
2018.Aline Patrícia da Silveira Leal.Pregoeira Municipal. 
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