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ILUSTRE PREGOEIRA E DOUTA COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 

 

 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 015/2018 

PROCESSO 201710000061980 

 
REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, com sede na Rua 
Vicentina Coutinho Camargos, 275 A - Bairro Álvaro Camargos - CEP: 30.860-130 – Belo 
Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob o no 65.149.197/0001-70, vem respeitosamente à presença de 
Vossa Senhoria, por seu representante legal abaixo assinado, com fundamento no na lei 8.666/93, lei 
10.520/02 e decreto 5.450/2005, apresentar tempestivamente 

  
 

RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Em face da habilitação do proponente  SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E 
DISTRIBUIDORA EIRELE, no Edital de Pregão Eletrônico 015/2018, visto que a mesma 
descumpriu aos itens 52.1; 53.4 “a”; 53.5 “b” e 53.5 “d” do Instrumento Convocatório, 
conforme será comprovado na presente peça recursal. 
 

1- Preliminarmente a recorrente pede licença para afirmar o respeito que dedica a 
Senhora Pregoeira e sua equipe de apoio, e destaca que o presente RECURSO 
ADMINISTRATIVO tem a única intenção de demonstrar o equívoco na habilitação do licitante 
SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DISTRIBUIDORA EIRELI para os itens 
29 e 31 do presente edital, uma vez que o mesmo deixou de cumprir exigências descritas no 
presente edital, ferindo o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, além do 
Princípio da Isonomia! 

 
2- Insta salientar que o benefício consagrado para as Micro e Pequenas empresas 

quanto à dilatação de prazo para eventuais ajustes nas documentações apresentadas, se 
restringe única e exclusivamente àquelas inerentes a comprovação da Regularidade Fiscal e 
Trabalhista, conforme disposto no § 1º, artigo 43 da Lei 123/2006: 

§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o 
prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização 
da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (Grifo e negrito nosso) 
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 3- Notem que não existe nenhuma dúvida de que o benefício em tela se restringe às 
documentações Fiscais e Trabalhistas, assim consideradas aquelas previstas nos incisos I 
a V do artigo 29 da Lei 8.666/93, a saber: 

Art. 29.  A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em: 
(Grifo e negrito nosso) 
I – prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes 
(CGC); 
II – prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio 
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
III – prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
IV – prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 
 
DA EXIGÊNCIA CONTIDA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: 

 4- O Edital de Pregão Eletrônico N.º 015/2018, enumerou um rol de exigências formais 
e materiais que deveriam ser seguidos por todos, visando uma contratação segura baseada 
nos princípios da Legalidade, da Igualdade e da Vinculação ao Instrumento Convocatório. 

5- Nesse diapasão torna-se evidenciado que quaisquer dos licitantes não poderiam se 
abster de atender INTEGRALMENTE às exigências editalícias! Ou seja, deveriam apresentar 
toda documentação exigida no certame! 

 
6- Claro resulta, portanto, que toda decisão, assim como todos os atos promovidos pelo 

pregoeiro e a equipe de apoio devem estar respaldados no instrumento convocatório, cujos 
termos – vale insistir – vinculam tanto o administrador quanto os particulares. E isto é óbvio, 
porque é exatamente a partir dele que os particulares confeccionam sua proposta, pois 
inafastável a vinculação aos seus termos.  Vejamos o que traz nosso glorioso doutrinador 
Marçal Justen Filho a respeito do tema: 
 
“No ato convocatório, são fixadas as regras que nortearão a conduta da própria Administração. Alei é 
o fundamento normativo “externo” do ato convocatório. Os particulares sofrem indiretamente os efeitos 
das regras contidas no ato convocatório. Tomam conhecimento de que a Administração selecionará a 
proposta mais vantajosa segundo parâmetros certos e definidos no ato convocatório. Para os 
particulares, cumprir tais parâmetros representa uma espécie de ônus. Terão a possibilidade de obter 
uma situação mais vantajosa na medida em que atendam às exigências previstas no edital. O 
descumprimento às exigências e regras contidas no ato convocatório não acarreta “sanção” aos 
licitantes, mas sua inabilitação ou desclassificação.“ 
 
O estrito cumprimento ao procedimento e às regras contidas no ato convocatório é um dever para a 

Administração, cuja observância pode ser exigida pelos licitantes. Como o ato convocatório estabelece 

regras de conduta para a Administração, isso produz efeitos reflexos para os licitantes. Permite-lhes 

prever conduta futura dos agentes da Administração e, desse modo, orientar as decisões a adotar.” 

Marçal Justen Filho - Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 9. ed. São Paulo : 

Dialética, 2002. p. 364. 
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7- A obrigação ao Integral atendimento das exigências editalícias, fica ainda mais 
evidenciado, uma vez que não houve impugnações acerca das mesmas!! Dessa feita não 
existe nenhuma possibilidade de quaisquer dos licitantes apresentarem documentação 
diversa, ou deixar de apresentar documentação dentro do prazo estabelecido e se sagrar 
vencedor, pois estaria se beneficiando injustamente, e ferindo o princípio da Legalidade e 
Isonomia entre os participantes!!  

 
8- Nesse contexto a habilitação do proponente SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA E DISTRIBUIDORA EIRELI, mostra-se eivada de vício, e deve ser 
prontamente revista, uma vez que a mesma deixou de atender várias exigências insculpidas 
no Instrumento Convocatório, ferindo notadamente aos Princípios da Legalidade e da 
Vinculação ao Instrumento Convocatório. Senão vejamos: 

 
Exigência Contida no Item 52.1 do Certame: 

52.1. O licitante que cotar produtos originais do fabricante do equipamento deverá 
comprovar esta condição através de declaração emitida pelo fabricante ou revenda 
autorizada; 

9- O Presente Mandamento Editalício, totalmente respaldado por vários Acórdãos do 
Tribunal de Contas da União, doutrina e legislação; exige, que todo e qualquer licitante que 
vier a ofertar suprimento original do fabricante do Equipamento, deve comprovar sua condição 
de revenda anexando declaração emitida pelo Fabricante, Distribuidor ou Revenda Autorizada 
pelo Fabricante. 

10- Notem que a presente exigência visa resguardar a Administração Pública na 
aquisição de produtos originais, e com garantia de qualidade, procedência. 

11- Não se trata, portanto, de preciosismo da Administração, uma vez que é notório 
que a procedência e a qualidade dos produtos adquiridos devem ser cuidadosamente 
analisadas, evitando assim que produtos de qualidade ou procedência duvidosa sejam 
comercializados, fato que traz imensos prejuízos ao Erário, e a toda cadeia produtiva. 

12- No caso em tela, visando o cumprimento do mandamento constante no item 52.1 
do certame, a empresa SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E 
DISTRIBUIDORA EIRELI anexou à sua proposta comercial, declaração emitida pela empresa 
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁRTICA E PAPELARIA LTDA (DOC. 01). 

13- Todavia, fica evidenciado um vício na presente declaração, uma vez que conforme 
informação obtida junto ao Fabricante OKIDATA, a empresa PORT DISTRIBUIDORA DE 
INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA não é Distribuidora e não é Revenda Autorizada OKI 
DATA Do Brasil. 

14- Trata-se, portanto, de um equívoco que deve ser sanado pelo Tribunal de Justiça 
do Estado de Goiás, através de diligência, diretamente com a PORT DISTRIBUIDORA e com 
o Fabricante OKI DATA Do Brasil, acerca de se dirimir essa dúvida e evitar qualquer tipo de 
prejuízo aos trabalhos desse egrégio Tribunal e ao interesse público. 

15- Deve ser trazida à baila, a realidade inconteste, que a OKI DATA DO BRASIL só 
garante a qualidade e procedência dos suprimentos, bem como o Sistema de Logística 
Reversa, dos produtos comercializados diretamente pelo próprio fabricante às suas revendas 
Autorizadas, ou por meio dos Distribuidores Autorizados OKI DATA no Brasil!! 
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16- Destaca-se ainda que de acordo com o fabricante, inexiste qualquer outra 
empresa, senão a própria OKI DATA DO BRASIL, autorizada a importar produtos OKIDATA, 
podendo ainda ser tomadas medidas legais cabíveis no caso de importação paralela!! 

 
17- Nesse diapasão insta salientar que não existem dúvidas acerca da necessidade por 

parte de TODOS os licitantes da comprovação de origem dos produtos cotados. 
 
18- Dessa feita, em razão da realidade demonstrada, e visando o interesse público foi 

efetuada a exigência contida no item 52.1 do certame; visando a manutenção da garantia do 
fabricante nas impressoras adquiridas por esse douto órgão e o interesse público, uma vez 
que a Administração precisa adquirir produtos de qualidade, e com garantia de procedência.  

 
19- Portanto mostra-se indispensável a comprovação de origem dos produtos através 

da Declaração emitida por Revenda ou Distribuidor Autorizado OKIDATA DO BRASIL, fato 
que a empresa SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DISTRIBUIDORA 
EIRELI, notadamente deixou de cumprir, e deve ser prontamente inabilitada. 

 
20- Por derradeiro Cumpre salientar, que a expressão “mais vantajosa” não é àquela 

proposta que, dentre as apresentadas, somente oferece as melhores condições de execução 
do objeto pretendido, mas a proposta tem que estar em compatibilidade com preços e 
condições de mercado.  

 
21- Assim, aceitar-se-á e declarar-se-á vencedora apenas aquela empresa que 

demonstre estar efetivamente adequada às exigências editalícias, e à realidade verificada no 
setor de mercado específico, não podendo apresentar preços excessivos ou manifestamente 
inexequíveis. 
 

22- Notadamente, pelo fato da Empresa SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE 
INFORMATICA E DISTRIBUIDORA EIRELI, não ser uma revenda autorizada OKI DATA DO 
BRASIL, torna-se indispensável que a mesma comprove a exequibilidade dos valores 
ofertados e comprove ainda a origem dos produtos para que se garanta a originalidade dos 
mesmos.  

 
23- Nesse diapasão, reputa-se às sábias palavras de Marçal Justen Filho: 

 
“Tem de reputar-se, também por isso, que o licitante cuja proposta for inferior ao limite do § 1º disporá da 
faculdade de provar à Administração que dispõe de condições materiais para executar sua proposta. 
Haverá uma inversão do ônus da prova, no sentido de que se presume inexequível a proposta de valor 
inferior, cabendo ao licitante o encargo de provar o oposto. 

 
A inversão do ônus da prova se faz necessária, tendo em vista que os documentos pertinentes à aquisição 
do produto que será ofertado ao órgão público está em posse da empresa ora declarada vencedora”.  

 
Exigência Contida no Item 53.4 do Certame: 
 
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA HABILITAÇÃO 53. Para habilitação a licitante deverá 
apresentar documentação abaixo discriminada, colocada na ordem sequencial deste Edital. 
 
53.4. documentação relativa à qualificação econômico-financeira: 
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a) certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo 
Cartório Distribuidor da sede da empresa, emitida num período máximo de trinta (30) dias 
anteriores à data de realização do certame; 

 
24- Conforme exigência contida no item 53.4 do Certame, todos os licitantes deveriam 

apresentar a Certidão Negativa de Falência, Concordata, recuperação judicial expedita pelo 
Cartório Distribuidor da SEDE da empresa, emitida num período máximo de trinta (30) dias 
anteriores à data da Realização do Certame. 

 
25- Cabe destacar que a presente declaração é inerente à comprovação da 

qualidade econômico-financeira do proponente, e não à regularidade fiscal e 
trabalhista, não estando, portanto, sujeita aos benefícios do § 1º, artigo 43 da Lei 
123/2006. 

 
26- Nesse diapasão, não resta nenhuma dúvida acerca da necessidade de 

desclassificação da empresa SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E 
DISTRIBUIDORA EIRELI, uma vez que a mesma tem sua SEDE na cidade de Belo Horizonte, 
estado de Minas Gerais, e NÃO apresentou a CERTIDÃO NEGATIVA emitida pelo Tribunal 
de Justiça do Estado de Minas Gerais, conforme exigida no item 53.4; apresentou porém de 
forma incorreta a Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial junto ao Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios-TJDFT (DOC. 02), devendo ser prontamente 
Desclassificada. 

 
27- Dessa feita não cabe nenhum espaço para subjetivismo, devendo a empresa 

SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DISTRIBUIDORA EIRELI, ser 
desclassificada uma vez que não apresentou em tempo hábil CERTIDÃO NEGATIVA. 

 
28- Ou seja, o proponente DEIXOU de apresentar a devida Certidão, e, em 

consequência DESATENDEU ao mandamento editalício, ao NÃO comprovar 
tempestivamente sua qualificação econômico-financeira para participar do certame!! Dessa 
feita deve ser desclassificado, procedendo a convocação dos licitantes remanescentes até se 
encontrar um que atendesse integralmente ás exigências Editalícias conforme previsto no § 5° 
do artigo 25 do decreto 5450/2005! 

 
§ 5o  Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o 
pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até 
a apuração de uma proposta que atenda ao edital 
 

 
Exigência Contida no Item 53.5 do Certame (ALÍNEA “B” e “D”) 
 
53.5. DECLARAÇÕES: 
 
B) Declaração de cumprimento pleno dos requisitos de habilitação; 
 

29- Conforme exposição acima, o proponente SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE 
INFORMATICA E DISTRIBUIDORA EIRELI , não atendeu aos itens 52.1; e 53.4 “a” do 
certame. 
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30- Dessa feita não existe nenhuma surpresa no fato da empresa SUPRITECH 
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DISTRIBUIDORA EIRELI, ter deixado de 
apresentar a declaração exigida na alínea “b” do item 53.5 do certame, uma vez que a 
recorrida sabidamente não atendeu aos requisitos do Edital. 

 
31- Ato contínuo a empresa SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E 

DISTRIBUIDORA EIRELI, desatendeu mais um item do Instrumento Convocatório, e deve ser 
prontamente inabilitada, em prol do Princípio da legalidade e em prol do Princípio da 
Isonomia, uma vez que TODOS os demais licitantes, devem seguir as regras impostas. 

 
32- Ora senhores julgadores! Ao se formatar um edital de licitação, vários servidores 

são consultados e, várias pesquisas jurídicas e técnicas são realizadas na busca de uma 
futura contratação que não contenha vícios, e que seja permeada de segurança jurídica em 
prol do interesse público. 

 
33- Nessa seara, o mínimo que se espera de um licitante e futuro contratado, é que o 

mesmo siga as regras estipuladas para todos, pois se assim não o fosse, não seria mais 
necessário o instrumento convocatório. 

 
34- Resta claro ainda que eventuais erros formais podem ser objeto de correção, 

buscando se evitar desclassificações injustas!! Todavia, no caso em tela a empresa 
SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DISTRIBUIDORA EIRELI, deixou de 
apresentar a CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO exigida no item 53.4 do certame para 
comprovar sua qualificação econômico-financeira, não Comprovou sua condição de Revenda 
52.1 Autorizada OKI DATA DO BRASIL em consonância com exigência do item 52.1 do 
Edital; e SEQUER se deu ao trabalho de redigir a declaração exigida na alínea “b” do item 
53.5 do certame. 
 

35- Ou seja, não faltam motivações para a desclassificação do proponente 
SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DISTRIBUIDORA EIRELI, motivo pelo 
qual temos plena consciência, que, em nome da legalidade e da Vinculação ao Instrumento 
convocatório a recorrida será prontamente desclassificada e será efetuada a convocação dos 
licitantes remanescentes conforme preceitua o § 5° do artigo 25 do decreto 5450/2005! 

 
 

53.5. DECLARAÇÕES: 
 
D) DECLARAÇÃO da proponente, de não possuir vínculo com o Poder Judiciário, nos 
termos do art. 3º da Resolução nº 07, alterada pela Resolução nº 09, de 06 de dezembro 
de 2005, do Conselho Nacional de Justiça, na forma seguinte: “Declaramos para fins de 
licitação junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e sob as penas da lei, ter 
conhecimento da vedação da manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de 
prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam 
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados a esse Tribunal.” 
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36- Outra declaração solicitada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, exige, que 
os proponentes declarem, sob as penas da lei, ter conhecimento da vedação da manutenção, 
aditamentos ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a 
contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de 
assessoramento, de membros ou juízes vinculados a esse Tribunal. 

 
37- Nesse contexto, qualquer licitante que tenha em seu quadro societário, cônjuges, 

companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes 
vinculados a esse Tribunal, estão vedados de participar do presente certame em prol do 
princípio da impessoalidade, dentre outros correlatos. 

 
38- Tal regra está em consonância com a realidade do nosso País, no sentido de vedar 

a possibilidade de qualquer tipo de vantagem indevida a qualquer licitante em detrimento aos 
demais, e, em consequência ao interesse público, ocasionado por qualquer tipo de interesse 
pessoal. Ato contínuo, todos os licitantes deveriam apresentar essa presente declaração, 
exigida na alínea “d” do item 53.5. do certame. 
 

39- Nesse diapasão, o fato concreto nos mostra que o licitante SUPRITECH 
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DISTRIBUIDORA EIRELI, deixou NOVAMENTE de 
cumprir um ditame editalício, e não apresentou a declaração exigida na alínea “d” do item 
53.5.  
 
 40 – Dessa feita, fica completamente evidenciado que o proponente SUPRITECH 
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DISTRIBUIDORA EIRELI, deixou de atender ao 
Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, e, em consequência ao Princípio da 
Legalidade ao não cumprir COMPROVADAMENTE aos requisitos constantes 52.1; 53.4 “a”; 
53.5 “b” e 53.5 “d”, do Edital, e deve, em consequência ser desclassificada: 
 

41- Quem sobre o assunto manifestou-se de forma coerente foi MARÇAL JUSTEN 
FILHO, para quem: 1 
 
“Toda exigência formal ou material prevista no edital tem função instrumental. Nenhuma exigência se 
justifica por si própria. O requisito previsto no edital se identifica como instrumento de assegurar (ou 
reduzir o risco de não se obter) o interesse público". 

 
42- Segundo ainda a lição segura de HELY LOPES MEIRELLES: (Licitação e Contrato 

Administrativo, RT, 7ª ed., pág. 112). 
 
“As propostas deverão satisfazer na forma e no conteúdo às exigências do edital, que é a norma 
especial da licitação e a matriz do futuro contrato. 
 
A proponente há que submeter-se, irrestritamente, às cláusulas do edital e ofertar com clareza e 
exatidão, sob pena de invalidar a sua própria oferta. 
 
A proposta que desatender o edital é inaceitável” 
 

                                                           

1 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos -Aidê  Editora,  Rio de Janeiro, 1994,  3ª  Edição, pág. 253 
   

 



 

 

__________________________________________________________________________________ 
End. R. Vicentina Coutinho Camargos, 275A, Álvaro Camargos -Belo Horizonte/MG -CEP: 30 860-130 
 Tel: (31) 3047-4990/ (31) 3047-5330 – E-mail: repremig.bh@terra.com.br 
 

DOS PEDIDOS: 
 
Em face a todo o exposto, requer-se: 
 

a) Seja conhecido o presente recurso administrativo DESCLASSIFICANDO a 
empresa SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DISTRIBUIDORA 
EIRELI nos itens 29 e 31 do Edital de Pregão Eletrônico 015/2018, em razão de 
não ter atendido aos seus itens 52.1; 53.4 “a”; 53.5 “b” e 53.5 “d”. 

 
b) Em razão da desclassificação da empresa declarada vencedora, sejam chamadas 

quantas empresas forem necessárias para apresentação das documentações 
necessárias para o fornecimento dos itens, até que sejam atendidas todas as 
exigências editalícias, bem como o teor trazido nas razões recursais, conforme 
disposto o § 5° do artigo 25 do decreto 5450/2005. 

 
c) De qualquer decisão proferida sejam fornecidas as fundamentações jurídicas da 

resposta e todos os pareceres jurídicos e técnicos a este respeito; 
 
d) seja o presente recurso julgado procedente, de acordo com as legislações 

pertinentes à matéria. 
 

 
Nestes Termos, 

 
Pede-se Deferimento. 

 
Belo Horizonte/MG, 11 de Junho de 2018. 

 

 

 





























07/06/2018 Email – Lucas Vinicius – Outlook

https://outlook.live.com/mail/inbox/id/AQMkADAwATZiZmYAZC05MzE3LWI2ZGEtMDACLTAwCgBGAAADE3UNq0ISmkabVtrFfNBSigcAp0I17%2BEG0EasSNoZ

RES: Diligencia Declaração PORT - TJGO PE: 015/2018

Qui 07/06/2018, 14:42
Para:'Lucas Vinicius' <lucasvinicius222@hotmail.com>;
Cc:licitacao@portinfo.com.br <licitacao@portinfo.com.br>;licitacao16@portinfo.com.br <licitacao16@portinfo.com.br>;
'Paulo Weber' <licitacao.gerencia@portinfo.com.br>;ivanete@portinfo.com.br <ivanete@portinfo.com.br>;
'Marcia Marques' <licitacao.gerencia2@portinfo.com.br>;
 
Prezado Lucas, bom dia.
 
Em resposta aos seus ques�onamentos, confirmo que a empresa PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
PAPELARIA LTDA NÃO é um distribuidor da Marca OKIDATA, nem mesmo comercializa produtos desta fabricante.
 
A PORT não reconhece a declaração apresentada, pois esta  não foi emi�da por nossa empresa,  muito menos
assinada pela Sra. Ivanete Paiva, sendo assim não é verdadeira.
 
A�.,
 
 

 
De: Lucas Vinicius [mailto:lucasvinicius222@hotmail.com]  
Enviada em: quinta-feira, 7 de junho de 2018 11:15 
Para: gerente.produtos@por�nfo.com.br; licitacao@por�nfo.com.br; licitacao16@por�nfo.com.br 
Assunto: Diligencia Declaração PORT - TJGO PE: 015/2018
 
Bom Dia Ariane tudo bem ? 
 
Sou o Lucas Vinicius, representante da Empresa Seventec, par�cipamos recentemente do Pregão n°
015/2018 do Tribunal de Jus�ça do Estado de Goias, e foi solicitado para a pregoeira Elma Guimarães, vistas
a Proposta e Habilitação da empresa SUPRITECH, ao recebermos foi notado que foi apresentado pela
empresa SUPRITECH uma Declaração informando que a PORT é Distribuidor das Marcas SAMSUNG, HP e
OKIDATA, em especial a OKIDATA entramos em contato com a Fabricante pelo telefone 11-3444-3531
(SIDNEI) o mesmo nos informou que a PORT não é REVENDA OKIDATA, diante do Fato apresentado pela OKI
lhe pergunto se o Documento apresentado pela Empresa SUPRITECH é verdadeiro ? O mesmo foi assinado
pela IVANETE  COELHO SAMPAIO. 
 
Agradeço a atenção e aguardamos Resposta.!!!! Obrigado. 
 
A SEVENTEC GANHOU UM NOVO CANAL DE COMUNICAÇÃO

ADICIONE A SEVENTEC EM SEU WHATSAPP +55 31 3771-1653;

Agradeço a Atenção Dispensada;

Ariane Gonzaga <gerente.produtos@portinfo.com.br>

Lucas
Realce
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL   CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
17.128.444/0001-00

 MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
07/11/2012 

 
NOME EMPRESARIAL 
IMPRIMI LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados
anteriormente 
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R JOSE OVIDIO GUERRA 

NÚMERO 
310 

COMPLEMENTO 

 
 

CEP 
30.626-660 

BAIRRO/DISTRITO 
CARDOSO (BARREIRO) 

MUNICÍPIO 
BELO HORIZONTE 

UF 
MG 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
IMPRIMI@IMPRIMI.ORG 

TELEFONE 
(31) 3643-9704 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
07/11/2012 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 07/06/2018 às 11:29:23 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
 

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Lucas
Realce
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 17.128.444/0001-00
NOME EMPRESARIAL: IMPRIMI LTDA
CAPITAL SOCIAL: R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:
 

Nome/Nome Empresarial: ICARO CALIARI ARIZE

Qualificação: 49-Sócio-Administrador

 
 
Para informações relativas à participação no QSA, acessar o E-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
 
Emitido no dia 07/06/2018 às 11:33 (data e hora de Brasília).

Voltar

javascript:OpenWindowToPrint();






CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO(AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)

1ª e 2ª Instâncias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Poder Judiciário da União

CERTIFICAMOS que
NADA CONSTA

SUPRITECH EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA E DISTRIBUIDORA EIRELI

2018.CTD.K9TD.YHQ6.H5IM.UG6W.WGI4

NUCER – Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.

Brasília – DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Lucas
Realce
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CLIENTE:

 
MATERIAL:

REFERÊNCIA: Orçamento nº. 129/2015
1) MATERIAL:

Para execução deste trabalho, o Cliente enviou a este Laboratório, além dos cartuchos:

● Três impressoras Lexmark MS810dn, aqui designadas como A, B e C;

Data e hora do recebimento da amostra:

● Resmas lacradas de papel de marca REPORT 75g/m2, tamanho A4 (210x297mm).

Embalagem externa: Caixa de papelão ondulado. A embalagem externa utiliza materiais recicláveis.

Embalagem interna: Saco preto lacrado sob um saco tipo "airbag" transparente. A embalagem interna utiliza materiais recicláveis.

Medidas: comprimento - 340,0 mm, largura - 110,0 mm, altura - 190,0 mm.

Estado de conservação: Perfeito estado de conservação, sem vazamentos ou defeitos. Produto 100% novo e de primeiro uso. Sem sinais de violação
ou reaproveitamento.

Condições de amostra:

45.K17525
129/2015-6 45.K16588
129/2015-7 45.K16532
129/2015-8 45.K13359

Data e hora do início do ensaio:
Data e hora do fim do ensaio:

20/04/2015 às 10:00h
15/05/2015 às 08:00h
25/05/2015 às 06:00h

● segundo o cliente o cartucho ensaiado é compatível com os seg uintes modelos de cartuchos: Lexmark 52D4000
(524), 52D4H00 (524H), 52D4X00 (524X), 52DBH00 (524H), 52DBX00 (524X), 62D4000 (624), 62D4H00 (624H), 62D4X00
(624X), 62DBH00 (624H) e 62DBX00 (624X).

129/2015-5

● segundo o cliente o cartucho ensaiado é compatível com os seg uintes modelos de impressoras: Lexmark MS810,
MS810dn, MS810de, MS811, MS811dn, MS812, MS812, MS812dn, M S812de, MX710, MX710dn, MX710dhe, MX810,
MX810de, MX810dfe, MX810dn, MX811, MX811dn, MX811de, MX81 1dme, MX811dfe, MX812, MX812dn, MX812de,
MX812dfe, MX812dme e séries.

129/2015-12 45.K14590

DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP
10.210.196/0001-00
André Rocha
Rua Rubião Júnior, 2633, Centro, CEP 15010-090, São José  do Rio Preto (SP)
E-mail: andrecartuchos@hotmail.com e Fone: (17) 2138-0700
Cartucho de toner monocromático

NATUREZA DO TRABALHO: Ensaios em cartucho de toner monocromático

A DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP enviou a este Laboratório uma amostra constituída
por dez cartuchos de toner do mesmo tipo. Os cartuchos foram designados pelo Cliente, numerados
aleatoriamente de 1 a 12 e identificados no LANM como mostra a Tabela 1.

Cartucho de toner marca DSI, modelo DSI 
810 / 710, fabricante: CHINAMATE, lote: 
48381 e validade: INDETERMINADA

Tabela 1 - Ident. do material

Designação do Cliente
Identificação dos cartuchos no LANM

Código Número de série

129/2015-9 45.K12588

O cliente solicitou a este Laboratório a determinação do rendimento dos cartuchos de toner conforme ABNT NBR
ISO/IEC 19752:2006 - Método para determinar o rendimento de cartuchos de toner para impressoras
eletrofotográficas monocromáticas e para dispositivos multifuncionais que contenham componentes de impressora.
Referência do cartucho de toner: DSI 810 / 710  (rendimento de 45.000 páginas).
● declaração de rendimento do cartucho padrão (O&M): 45.000 páginas declarado pelo fabricante do equipamento
baseado na norma ISO/IEC 19752:2006.

129/2015-10 45.K14588

129/2015-1 45.K13259
129/2015-2 45.K18958
129/2015-3 45.K11255
129/2015-4 45.K10285

129/2015-11 45.K14589

REVISÃO 007

Laboratório de Ensaios acreditado pelo CGCRE/INMETRO de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005, sob número CRL-0489.
fone: +55 79 3214-0326

PÁGINA 1 DE 5

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 20712402161149510391-1; Data: 24/02/2016 11:49:44
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACX28778-0BQ3;

Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular
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2) METODOLOGIA:

3) RESULTADOS:
3.1 Determinação do rendimento

DESVIO PADRÃO:                                            55,81 
ÍNDICE CORRESPONDENTE AO INTERVALO DE CONFIANÇA:                                              1,86 

129/2015-5 - 45.K17525                                          45.012 
129/2015-6 - 45.K16588                                          45.091 

LIMITE INFERIOR DO INTERVALO DE CONFIANÇA DE 90%:                                     45.003,07 
LIMITE SUPERIOR DO INTERVALO DE CONFIANÇA DE 90%:                                     45.072,27 

MÉDIA:                                          45.038 

C - Lexmark MS810dn (n. de série: 
544240LM2105T) - 2.7.1.0

129/2015-7 - 45.K16532                                          45.023 
129/2015-8 - 45.K13359                                          45.041 
129/2015-9 - 45.K12588                                          44.982 

B - Lexmark MS810dn (n. de série: 
544139LM1204Y) - 2.7.1.0

129/2015-4 - 45.K10285                                          44.935 

A Tabela 3 mostra os resultados obtidos para cada cartucho enviad o pela DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E
COMÉRCIO LTDA - EPP.

Tabela 3 - Resultados

Equipamento Código - Número de série
Rendimento do Cartucho (nº de 

páginas impressas)

A - Lexmark MS810dn (n. de série: 
544133LM2140X) - 2.7.1.0

129/2015-1 - 45.K13259                                          45.081 
129/2015-2 - 45.K18958                                          45.067 
129/2015-3 - 45.K11255                                          45.107 

RESOLUÇÃO UTILIZADA: 600x600 dpi

EQUIPAMENTOS / Nº DE SÉRIE / VERSÃO DOS 
DRIVERS:

A - Lexmark MS810dn (n. de série: 544133LM2140X) - 2.7.1.0

B - Lexmark MS810dn (n. de série: 544139LM1204Y) - 2.7.1. 0

C - Lexmark MS810dn (n. de série: 544240LM2105T) - 2.7.1. 0

APLICATIVO: Adobe Reader 9 versão 9.4.1

VERSÃO DO ARQUIVO PADRÃO: 19752-Test-Pag-Ver.2004.pdf

LIGA/DESLIGA DIÁRIO: Sim

ORIENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO PAPEL: Configuração da impressora

MOD. DO COMPUTADOR: Intel® Core™ i7-3537U Duo CPU 2,00 GHz, 6,00 GB de RAM

SISTEMA OPERACIONAL: MS Windows 8 Single Language Professional 64 bits

MODO DE IMPRESSÃO: Modo contínuo (100 páginas por trabalho)

Nº. DE IMP. UTILIZADAS NO ENSAIO: 3

MÍDIA UTILIZADA / TAM. DO PAPEL: REPORT 75g/m2, tamanho A4 (210x297mm)

Seguiu-se a norma ABNT NBR ISO/IEC 19752:2006, que indica a impres são do arquivo texto apresentado
no Anexo A, até a condição de esgotamento do cartucho.
A norma ABNT NBR ISO/IEC 19752:2006 requer o uso de 9 cartuchos par a avaliação de rendimento e 3
cartuchos (no caso do cartucho ensaiado, para preparação, assi m foram usados os cartuchos numerados,
respectivamente de 1 a 12).
Para cada cartucho considerou-se, como condição de término, para a contagem do total de páginas impressas, a
primeira ocorrência de um dos dois eventos a seguir: 1) significativo esmaecimento do texto impresso; 2)
mensagem da impressora indicando esgotamento de toner.

A Tabela 2 apresenta informações técnicas dos equipame ntos utilizados (e suas condições) para a
realização do ensaio.

Tabela 2 - Informações técnicas do ensaio
Nº. DE CART. UTILIZADOS: 12

TIPO DE CARTUCHO: Cartucho tipo reabastecimento

PROC. DE AGITAÇÃO UTILIZADO: Sim, na indicação de toner baixo por duas vezes

REVISÃO 007

Laboratório de Ensaios acreditado pelo CGCRE/INMETRO de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005, sob número CRL-0489.
fone: +55 79 3214-0326

PÁGINA 2 DE 5

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 20712402161149510391-2; Data: 24/02/2016 11:49:44
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACX28777-T34K;

Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 129-2015

FOR040_RELATÓRIO_19752_DSI-810-710_DISTRISUPRI_25-05-2015_129-2015 NOVA EMISSÃO 11-02-2016
Verificar autenticidade deste documento em www.lanm.com.b r/consulta

Média Máx Mín Média Máx Mín
22,5 23,1 22,0 54,8 59,0 50,0
22,5 23,0 21,8 54,3 59,0 49,0
22,5 23,5 21,9 54,1 58,6 49,3
22,4 23,3 22,0 54,3 59,0 50,0
22,3 23,3 21,5 52,7 59,0 48,0
22,5 23,3 21,5 53,7 58,0 50,0
22,4 22,9 21,5 53,6 58,0 49,0
22,4 22,8 22,0 53,7 58,0 49,0
22,4 23,3 21,8 53,7 58,0 50,0

4) CONCLUSÕES:

5) EQUIPE TÉCNICA:

6) EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO ENSAIO:

7) ANEXOS:

B - Lexmark MS810dn (n. de 
série: 544139LM1204Y) - 
2.7.1.0

129/2015-4
129/2015-5
129/2015-6

C - Lexmark MS810dn (n. de 
série: 544240LM2105T) - 
2.7.1.0

129/2015-7
129/2015-8
129/2015-9

Participaram da execução deste trabalho os seguintes profissionais do LANM:
● Rafael Pereira Silva
● Renato Bastos de Souza Filho

1) Termohigrômetro digital, modelo THC-03A, marca Hygro therm, n°. de série: VTH-0679.
2) Escala metálica de 300 mm, marca Starrett, nº RE-02.

O rendimento médio do Cartucho de toner marca DSI, modelo DSI 810 / 710, fabricante: CHINAMATE, lote: 48381
e validade: INDETERMINADA analisados conforme ABNT NBR ISO/IEC 19752:2006, foi de 45038 páginas do
texto padrão, com desvio padrão de 55,81 e limites inferior e superior do intervalo de confiança de 90%,
respectivamente de 45003,07 e 45072,27. Para o cálculo desse rendimento foram utilizados os cartuchos:
129/2015-1, 129/2015-2, 129/2015-3, 129/2015-4, 129/2015-5, 129/2015-6, 129/2015-7, 129/2015-8 e 129/2015-9.
Desta forma, podemos afirmar que Cartucho de toner marca DSI, modelo DSI 810 / 710, fabricante: CHINAMATE,
lote: 48381 e validade: INDETERMINADA, apresenta bom funcionamento, boa qualidade de impressão e tem
desempenho similar ao toner O&M.
Observações:
● os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao material
enviado.
● a reprodução deste documento para outros fins só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.
● não ocorreram vazamentos ou danos durantes os ensaios.

Tabela 4 – Valores de Temperatura e Umidade Relativa d o Ar observada durante o ensaio

Equipamento

Fone (79) 3214-0326 / E-mail: lanm@lanm.com.br

RENATO Bastos de Souza Filho (Responsável pela conferência de resultados)
Diretor

ANEXO A - Texto padrão impresso.

Aracaju, 11 de fevereiro de 2016.

RAFAEL Pereira Silva
Gerente Técnico

Cartucho
Temperatura, (ºC) Umidade Relativa do ar (%)

A - Lexmark MS810dn (n. de 
série: 544133LM2140X) - 
2.7.1.0

129/2015-1
129/2015-2
129/2015-3

● o cartucho 129/2015-10 foi utilizado para preparação das impressoras e a quantidade de páginas impressas não
foram contabilizadas.

Fone (79) 3214-0326 / E-mail: lanm@lanm.com.br

A Tabela 4 apresenta os valores de temperatura e umidade relativa do ar observada durante o ensaio.

Validade do relatório de ensaio: INDETERMINADO.

ANEXO B  - Fotos de um cartucho do mesmo modelo que o ensaiado e papel utilizado no ensaio.
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Texto padrão impresso
ANEXO A
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Peça:

Papel utilizado:

ANEXO B
Fotos de um cartucho do mesmo modelo que o ensaiado  e papel utilizado no ensaio
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CLIENTE:

 
MATERIAL:

REFERÊNCIA: Orçamento nº. 179/2015
1) MATERIAL:

Tabela 1 - Ident. do material

Designação do Cliente
Identificação dos cartuchos no LANM

Código Número de série

179/2015-9 10.0K0013281

O cliente solicitou a este Laboratório a determinação do rendimento dos cartuchos de toner conforme ABNT NBR
ISO/IEC 19752:2006 - Método para determinar o rendimento de cartuchos de toner para impressoras
eletrofotográficas monocromáticas e para dispositivos multifuncionais que contenham componentes de impressora.
Referência do cartucho de toner: DSI 28/30/50 (rendimento de 10.000 páginas).
● declaração de rendimento do cartucho padrão (O&M): 10.000 páginas declarado pelo fabricante do equipamento
baseado na norma ISO/IEC 19752:2006.

179/2015-10 10.0K0013042

179/2015-1 10.0K0013060
179/2015-2 10.0K0013083
179/2015-3 10.0K0013107
179/2015-4 10.0K0013131Cartucho de toner marca DSI, modelo DSI

28/30/50, fabricante: CHINAMATE, lote: 82194
e validade: INDETERMINADA

DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP
10.210.196/0001-00
André Rocha
Rua Rubião Júnior, 2633, Centro, CEP 15010-090, São José  do Rio Preto (SP)
E-mail: andrecartuchos@hotmail.com e Fone: (17) 2138-0700
Cartucho de toner monocromático

NATUREZA DO TRABALHO: Ensaios em cartucho de toner monocromático

A DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP enviou a este Laboratório uma amostra constituída
por dez cartuchos de toner do mesmo tipo. Os cartuchos foram designados pelo Cliente, numerados
aleatoriamente de 1 a 10 e identificados no LANM como mostra a Tabela 1.

Estado de conservação: Perfeito estado de conservação, sem vazamentos ou defeitos. Produto 100% novo e de primeiro uso.
Sem sinais de violação ou reaproveitamento.

Condições de amostra:

10.0K0013155
179/2015-6 10.0K0013179
179/2015-7 10.0K0013203
179/2015-8 10.0K0013230

Data e hora do início do ensaio:
Data e hora do fim do ensaio:

01/06/2015 às 10:00h
22/06/2015 às 08:00h
26/06/2015 às 13:00h

● segundo o cliente o cartucho ensaiado é compatível com os seguin tes modelos de cartuchos: XEROX
106R01245, 106R01246, 108R00795, 108R00794, 108R00793, 108R00796, 106R01531, 106R01529, 106R01415,
106R01414   SAMSUNG   SCX D5530B, SCX 5530A, ML D3050B, ML 3 050A, ML 3470A, ML 3470B, MLT D208L, 
MLT D208S.

179/2015-5

● segundo o cliente o cartucho ensaiado é compatível com os seguin tes modelos de impressoras: Xerox
Phaer 3428, 3635MFP, S3635MFP/X, 3550, 3435, Samsung SCX-5530FN, ML-3051 N, 3051ND, ML-3470, ML-
3470ND, 3471ND, SCX-5635FN, SCX-5835FN e séries.

Para execução deste trabalho, o Cliente enviou a este Laboratório, além dos cartuchos:

● Três impressoras Xerox Phaser 3635MFP, aqui designadas como A, B e C;

Data e hora do recebimento da amostra:

● Resmas lacradas de papel de marca REPORT 75g/m2, tamanho A4 (210x297mm).

Embalagem externa: Caixa de papelão ondulado. A embalagem externa utiliza materiais recicláveis.
Embalagem interna: Saco preto lacrado sob um saco tipo "airbag" transparente. A embalagem interna utiliza materiais
recicláveis.

Medidas: comprimento - 350,0 mm, largura - 110,0 mm, altura - 190,0 mm.

REVISÃO 007

Laboratório de Ensaios acreditado pelo CGCRE/INMETRO de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005, sob número CRL-0489.
fone: +55 79 3214-0326

PÁGINA 1 DE 4

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 20712402161149380360-1; Data: 24/02/2016 11:49:31
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACX28773-0RM4;

Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 179-2015

FOR040_RELATÓRIO_19752_DSI28-30-50_DISTRISUPRI_26-06-2015_179-2015 NOVA EMISSÃO 11-02-2016
Verificar autenticidade deste documento em www.lanm.com.b r/consulta

2) METODOLOGIA:

3) RESULTADOS:
3.1 Determinação do rendimento

Nº. DE CART. UTILIZADOS: 10

TIPO DE CARTUCHO: Cartucho completo

PROC. DE AGITAÇÃO UTILIZADO: Sim, na indicação de toner abaixo por duas vezes

ORIENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO PAPEL: Configuração da impressora

MOD. DO COMPUTADOR: Intel® Celeron® CPU 847 1,10 GHz, 4,00 GB de RAM

SISTEMA OPERACIONAL: MS Windows 7 Professional Service Pack 1 32 bits

MODO DE IMPRESSÃO: Modo contínuo (100 páginas por trabalho)

Nº. DE IMP. UTILIZADAS NO ENSAIO: 3

MÍDIA UTILIZADA / TAM. DO PAPEL: REPORT 75g/m2, tamanho A4 (210x297mm)

Seguiu-se a norma ABNT NBR ISO/IEC 19752:2006, que indica a impres são do arquivo texto apresentado
no Anexo A, até a condição de esgotamento do cartucho.
A norma ABNT NBR ISO/IEC 19752:2006 requer o uso de 9 cartuchos par a avaliação de rendimento e 1
cartucho (no caso do cartucho ensaiado, para preparação, assim foram usados os cartuchos numerados,
respectivamente de 1 a 10).
Para cada cartucho considerou-se, como condição de término, para a contagem do total de páginas impressas, a
primeira ocorrência de um dos dois eventos a seguir: 1) significativo esmaecimento do texto impresso; 2)
mensagem da impressora indicando esgotamento de toner.

A Tabela 2 apresenta informações técnicas dos equipame ntos utilizados (e suas condições) para a
realização do ensaio.

Tabela 2 - Informações técnicas do ensaio

RESOLUÇÃO UTILIZADA: 600x600 dpi

EQUIPAMENTOS / Nº DE SÉRIE / VERSÃO DOS 
DRIVERS:

A - Xerox Phaser 3635MFP (n. de série: NDE236512) - 5.433. 4.0

B - Xerox Phaser 3635MFP (n. de série: MCO563207) - 5.433 .4.0

C - Xerox Phaser 3635MFP (n. de série: JHC548963) - 5.433 .4.0

APLICATIVO: Adobe Reader 9 versão 9.4.1

VERSÃO DO ARQUIVO PADRÃO: 19752-Test-Pag-Ver.2004.pdf

LIGA/DESLIGA DIÁRIO: Sim

A Tabela 3 mostra os resultados obtidos para cada cartucho enviad o pela DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E
COMÉRCIO LTDA - EPP.

Tabela 3 - Resultados

Equipamento Código - Número de série
Rendimento do Cartucho (nº de 

páginas impressas)

A - Xerox Phaser 3635MFP (n. de série: 
NDE236512) - 5.433.4.0

179/2015-1 - 10.0K0013060                                          10.048 
179/2015-2 - 10.0K0013083                                          10.079 
179/2015-3 - 10.0K0013107                                          10.026 

179/2015-5 - 10.0K0013155                                          10.034 
179/2015-6 - 10.0K0013179                                          10.081 

LIMITE INFERIOR DO INTERVALO DE CONFIANÇA DE 90%:                                     10.037,87 
LIMITE SUPERIOR DO INTERVALO DE CONFIANÇA DE 90%:                                     10.081,68 

MÉDIA:                                          10.060 

C - Xerox Phaser 3635MFP (n. de série: 
JHC548963) - 5.433.4.0

179/2015-7 - 10.0K0013203                                          10.044 
179/2015-8 - 10.0K0013230                                          10.103 
179/2015-9 - 10.0K0013281                                          10.011 

B - Xerox Phaser 3635MFP (n. de série: 
MCO563207) - 5.433.4.0

179/2015-4 - 10.0K0013131                                          10.112 

DESVIO PADRÃO:                                            35,33 
ÍNDICE CORRESPONDENTE AO INTERVALO DE CONFIANÇA:                                              1,86 
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Média Máx Mín Média Máx Mín
22,5 22,9 22,0 55,5 59,0 50,0
22,5 22,8 22,2 54,7 59,0 51,0
22,5 22,8 22,1 53,5 57,0 50,0
22,3 22,8 21,9 52,3 57,0 48,0
22,4 22,8 21,9 52,5 57,0 48,0
22,5 22,8 22,1 53,6 57,0 50,0
22,4 22,8 22,0 53,1 57,0 49,0
22,4 22,9 22,0 53,3 58,0 49,0
22,5 22,9 22,0 54,4 59,0 50,0

4) CONCLUSÕES:

5) EQUIPE TÉCNICA:

6) EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO ENSAIO:

7) ANEXOS:

Validade do relatório de ensaio: INDETERMINADO.

A Tabela 4 apresenta os valores de temperatura e umidade relativa do ar observada durante o ensaio.
Tabela 4 – Valores de Temperatura e Umidade Relativa d o Ar observada durante o ensaio

Equipamento

Fone (79) 3214-0326 / E-mail: lanm@lanm.com.br

RENATO Bastos de Souza Filho (Responsável pela conferência de resultados)
Diretor

ANEXO A - Texto padrão impresso.
Aracaju, 11 de fevereiro de 2016.

RAFAEL Pereira Silva
Gerente Técnico

Cartucho
Temperatura, (ºC) Umidade Relativa do ar (%)

A - Xerox Phaser 
3635MFP (n. de série: 
NDE236512) - 5.433.4.0

179/2015-1
179/2015-2
179/2015-3

● o cartucho 179/2015-10 foi utilizado para preparação das impressoras e a quantidade de páginas impressas não
foram contabilizadas.

Fone (79) 3214-0326 / E-mail: lanm@lanm.com.br

● Rafael Pereira Silva
● Renato Bastos de Souza Filho

1) Termohigrômetro digital, modelo THC-03A, marca Hygro therm, n°. de série: VTH-0679.
2) Escala metálica de 300 mm, marca Starrett, nº RE-02.

O rendimento médio do Cartucho de toner marca DSI, modelo DSI 28/30/50, fabricante: CHINAMATE, lote: 82194
e validade: INDETERMINADA analisados conforme ABNT NBR ISO/IEC 19752:2006, foi de 10060 páginas do
texto padrão, com desvio padrão de 35,33 e limites inferior e superior do intervalo de confiança de 90%,
respectivamente de 10037,87 e 10081,68. Para o cálculo desse rendimento foram utilizados os cartuchos:
179/2015-1, 179/2015-2, 179/2015-3, 179/2015-4, 179/2015-5, 179/2015-6, 179/2015-7, 179/2015-8 e 179/2015-9.
Desta forma, podemos afirmar que Cartucho de toner marca DSI, modelo DSI 28/30/50, fabricante: CHINAMATE,
lote: 82194 e validade: INDETERMINADA, apresenta bom funcionamento, boa qualidade de impressão e tem
desempenho similar ao toner O&M.
Observações:
● os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao material
enviado.
● a reprodução deste documento para outros fins só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.
● não ocorreram vazamentos ou danos durantes os ensaios.

B - Xerox Phaser 
3635MFP (n. de série: 
MCO563207) - 

179/2015-4
179/2015-5
179/2015-6

C - Xerox Phaser 
3635MFP (n. de série: 
JHC548963) - 5.433.4.0

179/2015-7
179/2015-8
179/2015-9

Participaram da execução deste trabalho os seguintes profissionais do LANM:
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Texto padrão impresso
ANEXO A
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CLIENTE:

 
MATERIAL:

REFERÊNCIA: Orçamento nº. 303/2014
1) MATERIAL:

303/2014-2 6.0K4511393
303/2014-3 6.0K4511428
303/2014-4 6.0K4511463

● segundo o cliente o cartucho ensaiado é compatível com os seguin tes modelos de impressoras: Okidata
B4100, B4200, B4250, B4600, B4300N, B4350, B4350 bl ack, 4350n black e séries. 

303/2014-11 6.0K4511698
303/2014-12 6.0K4511706

Cartucho de toner marca DSI, modelo 
DSI42102901, fabricante: CHINAMATE, lote: 
13103 e validade: INDETERMINADO.

DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP
10.210.196/0001-00
André Rocha
Rua Rubião Júnior, 2633, Centro, CEP 15010-090, São José  do Rio Preto (SP)
E-mail:andrecartuchos@hotmail.com e Fone: (017) 2138-0700
Cartucho de toner monocromático

NATUREZA DO TRABALHO: Ensaios em cartucho de toner monocromático

A DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP enviou a este Laboratório uma amostra constituída
por dez cartuchos de toner do mesmo tipo. Os cartuchos foram designados pelo Cliente, numerados
aleatoriamente de 1 a 12 e identificados no LANM como mostra a Tabela 1.

Tabela 1 - Ident. do material

Designação do Cliente Identificação dos cartuchos no LANM
Código Número de série

303/2014-9 6.0K4511654

O cliente solicitou a este Laboratório a determinação do rendimento dos cartuchos de toner conforme ABNT NBR
ISO/IEC 19752:2006 - Método para determinar o rendimento de cartuchos de toner para impressoras
eletrofotográficas monocromáticas e para dispositivos multifuncionais que contenham componentes de impressora.
Referência do cartucho de toner: DSI 42102901 (rendimento de 6.000 páginas).
● declaração de rendimento do cartucho padrão (O&M): 6.000 páginas declarado pelo fabricante do equipamento
baseado na norma ISO/IEC 19752:2006.

303/2014-10 6.0K4511696

303/2014-1 6.0K4511372

Condições de amostra:

6.0K4511501
303/2014-6 6.0K4511537
303/2014-7 6.0K4511579
303/2014-8 6.0K4511615

Data e hora do início do ensaio:
Data e hora do fim do ensaio:

17/11/2014 às 10:00h
26/11/2014 às 08:00h
04/12/2014 às 09:30h

● segundo o cliente o cartucho ensaiado é compatível com os seguin tes modelos de cartuchos: Okidata
42102901 e 42103001.

303/2014-5

Para execução deste trabalho, o Cliente enviou a este Laboratório, além dos cartuchos:
● Três impressoras Okidata B4350, aqui designadas como A, B e C;

Data e hora do recebimento da amostra:

● Resmas lacradas de papel de marca REPORT 75g/m2, tamanho A4 (210x297mm).

Embalagem externa: Caixa de papelão ondulado. A embalagem externa utiliza materiais recicláveis.
Embalagem interna: Saco preto lacrado sob um saco tipo "airbag" transparente. A embalagem interna utiliza
materiais recicláveis.

Medidas: comprimento - 248,05 mm, largura - 65,59 mm, altura - 50,67 mm.
Estado de conservação: Perfeito estado de conservação, sem vazamentos ou defeitos. Produto 100% novo e de
primeiro uso. Sem sinais de violação ou reaproveitamento.
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2) METODOLOGIA:

3) RESULTADOS:
3.1 Determinação do rendimento

PROC. DE AGITAÇÃO UTILIZADO: Não

Nº. DE CART. UTILIZADOS: 12

TIPO DE CARTUCHO: Cartucho tipo reabastecimento

ORIENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO PAPEL: Configuração da impressora

MOD. DO COMPUTADOR: Intel® Core™ i7-2670QM CPU 2,20 GHz, 8,00 GB de RAM

SISTEMA OPERACIONAL: MS Windows 7 Professional Service Pack 1 64 bits

MODO DE IMPRESSÃO: Modo contínuo (100 páginas por trabalho)

Nº. DE IMP. UTILIZADAS NO ENSAIO: 3

MÍDIA UTILIZADA / TAM. DO PAPEL: REPORT 75g/m2, tamanho A4 (210x297mm)

Seguiu-se a norma ABNT NBR ISO/IEC 19752:2006, que indica a impres são do arquivo texto apresentado
no Anexo A, até a condição de esgotamento do cartucho.

A norma ABNT NBR ISO/IEC 19752:2006 requer o uso de 9 cartuchos par a avaliação de rendimento e 3
cartuchos (no caso do cartucho ensaiado, para preparação, assi m foram usados os cartuchos numerados,
respectivamente de 1 a 12).

Para cada cartucho considerou-se, como condição de término, para a contagem do total de páginas impressas, a
primeira ocorrência de um dos dois eventos a seguir: 1) significativo esmaecimento do texto impresso; 2)
mensagem da impressora indicando esgotamento de toner.

A Tabela 2 apresenta informações técnicas dos equipame ntos utilizados (e suas condições) para a
realização do ensaio.

Tabela 2 - Informações técnicas do ensaio

RESOLUÇÃO UTILIZADA: 600x600 dpi

EQUIPAMENTOS / Nº DE SÉRIE / VERSÃO DOS 
DRIVERS:

A - Okidata B4350 (n. de série: BB63004033BO) - 1.0.7

B - Okidata B4350 (n. de série: BA4C000287AO) - 1.0.7

C - Okidata B4350 (n. de série: BB65018843CO) - 1.0.7

APLICATIVO: Adobe Reader 9 versão 9.4.1

VERSÃO DO ARQUIVO PADRÃO: 19752-Test-Pag-Ver.2004.pdf

LIGA/DESLIGA DIÁRIO: Sim

A Tabela 3 mostra os resultados obtidos para cada cartucho enviad o pela DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E
COMÉRCIO LTDA - EPP.

Tabela 3 - Resultados

Equipamento Código - Número de série
Rendimento do Cartucho (nº de 

páginas impressas)

A - Okidata B4350 (n. de série: 
BB63004033BO) - 1.0.7

303/2014-1 - 6.0K4511372                                            6.113 
303/2014-2 - 6.0K4511393                                            6.092 
303/2014-3 - 6.0K4511428                                            6.075 

303/2014-5 - 6.0K4511501                                            6.088 
303/2014-6 - 6.0K4511537                                            6.052 

LIMITE INFERIOR DO INTERVALO DE CONFIANÇA DE 90%:                                       6.052,51 
LIMITE SUPERIOR DO INTERVALO DE CONFIANÇA DE 90%:                                       6.095,71 

MÉDIA:                                            6.074 

C - Okidata B4350 (n. de série: 
BB65018843CO) - 1.0.7

303/2014-7 - 6.0K4511579                                            6.065 
303/2014-8 - 6.0K4511615                                            6.042 
303/2014-9 - 6.0K4511654                                            6.015 

B - Okidata B4350 (n. de série: 
BA4C000287AO) - 1.0.7

303/2014-4 - 6.0K4511463                                            6.125 

DESVIO PADRÃO:                                            34,84 
ÍNDICE CORRESPONDENTE AO INTERVALO DE CONFIANÇA:                                              1,86 
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Média Máx Mín Média Máx Mín
22,3 22,6 22,1 53,4 57,0 50,0
22,3 22,7 22,0 53,3 58,0 50,0
22,3 22,6 22,0 52,5 57,0 49,0
22,3 22,6 22,1 52,7 56,0 50,0
22,4 22,8 22,1 53,4 57,0 50,0
22,3 22,7 21,9 53,2 58,0 50,0
22,4 22,8 22,0 53,1 58,0 49,0
22,4 22,8 22,1 53,2 57,0 50,0
22,4 22,8 22,0 52,8 57,0 50,0

4) CONCLUSÕES:

5) EQUIPE TÉCNICA:

6) EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO ENSAIO:

7) ANEXOS:

ANEXO B - Fotos de cartuchos do mesmo modelo que o ensaiado e papel utilizado no ensaio.

Validade do relatório de ensaio: INDETERMINADO.

A Tabela 4 apresenta os valores de temperatura e umidade relativa do ar observada durante o ensaio.
Tabela 4 – Valores de Temperatura e Umidade Relativa d o Ar observada durante o ensaio

Equipamento

Fone (79) 3214-0326 / E-mail: lanm@lanm.com.br

RENATO Bastos de Souza Filho (Responsável pela conferência de resultados)
Diretor

ANEXO A - Texto padrão impresso.

Aracaju, 14 de maio de 2015.

RAFAEL Pereira Silva
Gerente Técnico

Cartucho
Temperatura, (ºC) Umidade Relativa do ar (%)

A - Okidata B4350 (n. 
de série: 
BB63004033BO) - 1.0.7

303/2014-1
303/2014-2
303/2014-3

● os cartuchos 303/2014-10, 303/2014-11 e 303/2014-12 foram utilizados para preparação das impressoras e a
quantidade de páginas impressas não foram contabilizadas.

Fone (79) 3214-0326 / E-mail: lanm@lanm.com.br

● Rafael Pereira Silva
● Renato Bastos de Souza Filho

1) Termohigrômetro digital, modelo THC-03A, marca Hygro therm, n°. de série: VTH-0679.
2) Escala metálica de 300 mm, marca Starrett, nº RE-02.

O rendimento médio do Cartucho de toner marca DSI, modelo DSI42102901, fabricante: CHINAMATE, lote: 13103
e validade: INDETERMINADO. analisados conforme ABNT NBR ISO/IEC 19752:2006, foi de 6074 páginas do texto
padrão, com desvio padrão de 34,84 e limites inferior e superior do intervalo de confiança de 90%, respectivamente
de 6052,51 e 6095,71. Para o cálculo desse rendimento foram utilizados os cartuchos: 303/2014-1, 303/2014-2,
303/2014-3, 303/2014-4, 303/2014-5, 303/2014-6, 303/2014-7, 303/2014-8 e 303/2014-9. Desta forma, podemos
afirmar que Cartucho de toner marca DSI, modelo DSI42102901, fabricante: CHINAMATE, lote: 13103 e validade:
INDETERMINADO., apresenta bom funcionamento, boa qualidade de impressão e tem desempenho similar ao
toner O&M.
Observações:
● os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao material
enviado.
● a reprodução deste documento para outros fins só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.
● não ocorreram vazamentos ou danos durantes os ensaios.

B - Okidata B4350 (n. 
de série: 
BA4C000287AO) - 1.0.7

303/2014-4
303/2014-5
303/2014-6

C - Okidata B4350 (n. 
de série: 
BB65018843CO) - 1.0.7

303/2014-7
303/2014-8
303/2014-9

Participaram da execução deste trabalho os seguintes profissionais do LANM:
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Texto padrão impresso
ANEXO A
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Cartuchos:

Papel:

ANEXO B
Fotos de cartuchos do mesmo modelo que o ensaiado e  papel utilizado no ensaio
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PODER JUDICIÁRIO
Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

Processo nº : 201710000061980.
Objeto : Aquisição de suprimentos de impressoras, para atender as Unidades Judiciárias
e Administrativas do Poder Judiciário Goiano, através do Sistema de Registro de Preços
Assunto : Recursos Administrativos

DOS FATOS

Trata-se da análise dos recursos administrativos interpostos  pelas empresas
SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP e REPREMIG REPRESENTAÇÃO
E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA,  pessoas jurídicas de direito privado já qualificadas
nos autos, doravante denominadas primeira e segunda RECORRENTES,  contra as decisões
proferidas pelo Pregoeiro quando da análise da documentação e propostas de preços referente
aos lotes 15 (quinze), 20 (vinte), 28 (vinte e oito), 29 (vinte e nove) e 31 (trinta e um),  na
licitação nº 015/2018, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, que tem
por objeto a aquisição de suprimentos de impressoras, para atender as Unidades Judiciárias e
Administrativas do Poder Judiciário Goiano, através do Sistema de Registro de Preços.

DAS RAZÕES

Segue, de forma sucinta, as razões de cada uma das recorrentes. 

1.  SEVENTEC  TECNOLOGIA  E  INFORMAÇÃO  LTDA  –  EPP  X  SUPRITECH
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DISTRIBUIDORA

Alega  a  primeira  Recorrente  que  a  documentação  da  empresa  SUPRITECH
EQUIPAMENTOS  DE  INFORMÁTICA  E  DISTRIBUIDORA  foi  enviada  com  as  seguintes
irregularidades:

1. a empesa não equalizou o valor da cota reservada com o da cota principal;

___________________________________________________________________________________________________________
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2. não consta e-mail na proposta;
3. proposta com data anterior à da abertura do edital;
4. não apresentou prova de inscrição estadual ou municipal;
5. inconsistência nas informações constantes do atestado de capacidade técnica;
6. certidão de falência emitida no Distrito Federal;
7. ausência de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação e de declaração

de não possuir vinculo com o Poder Judiciário; e
8. apresentação de falsa declaração emitida pela PORT INFORMÁTICA, PAPELARIA E

MATERIAL DE ESCRITÓRIO.

Aduz que todo o procedimento ficou eivado de nulidade pois não foram entregues vários
documentos.

Requer ao fim, reforma da decisão que declarou vencedora a RECORRIDA para os lotes
20, 28, 29 e 31.

2. SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA – EPP X NM TECH COMÉRCIO
E SERVIÇOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA

Alega a Recorrente que a empresa NM TECH apresentou documento comprobatório de
rendimento irregular, ou seja, não apresenta entre os dados obrigatórios os números de séries
das impressoras utilizadas no procedimento.

Requer ao final, revisão da decisão que classificou a proposta da Recorrida para o lote
15 e ainda, caso não seja desclassificada, requer o acompanhamento da entrega dos materiais
ou, sendo necessário, seja realizada análise de originalidade/autenticidade dos suprimentos
entregues.

3.  REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA

Alega  a  segunda  Recorrente  a  documentação  da  empresa  SUPRITECH
EQUIPAMENTOS  DE  INFORMÁTICA  E  DISTRIBUIDORA  foi  enviada  com  várias
irregularidades,  as  quais  já  foram  mencionadas  anteriormente  nas  alegações  da  primeira
Recorrente.

Requer ao fim, reforma da decisão que declarou vencedora a RECORRIDA para os lotes
29 e 31.
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DAS CONTRARRAZÕES

Não foram apresentadas as contrarrazões.

DO MÉRITO RECURSAL

Após análise das razões recursais tem-se que:

Dos recursos interpostos contra a SUPRITECH:

Os pontos suscitados pela primeira e segunda Recorrentes são, na maioria, saneáveis
por meio de diligência. Sendo o que fora feito no momento da análise da documentação e
aceitação da proposta, quais sejam:

1. equalização dos valores da cota reservada com o da cota principal;
2. ausência de e-mail na proposta não é motivo de desclassificação;
3. data anterior não desclassifica proposta;
4. prova de inscrição estadual ou municipal não é exigência neste edital;
5. não foram observadas inconsistências nas informações constantes do atestado de

capacidade técnica;
6.  apresentação  de  certidão  de  falência  emitida  pelo  Tribunal  de  Justiça  de  Minas

Gerais;
7. apresentação das declarações de cumprimento dos requisitos de habilitação e de não

possuir vinculo com o Poder Judiciário.
 

Quanto  à  alegação  de  apresentação  de  declaração  falsa,  não  cabe  ao  Pregoeiro
verificar a procedência da alegação, e sim à Recorrente, uma vez que ela suscitou o problema.
Além disso a empresa Recorrida abriu mão das contrarrazões e desistiu dos lotes 20, 28, 29 e
31, sob a alegação de que a empresa PORT manifestou preferência de comercialização dos
suprimentos  para  as  empresas  que  forneceram  os  equipamentos,  sendo,  portanto,
desclassificada naqueles lotes, motivo pelo qual o recurso perdeu o objeto. 

Do recurso interposto contra a NM TECH:

A  Recorrida  apresentou  documento  de  comprovação  de  rendimento  por  meio  do
Relatório de Ensaio nº 072-2018 onde consta, na Tabela 3 da página 39 da documentação
apresentada, o número de série das impressoras utilizadas no procedimento.
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CONCLUSÃO

Conhece o Pregoeiro dos recursos interpostos por considerá-los tempestivos e pelas
razões retromencionadas, pugna pelo improvimento do segundo recurso face à ausência de
fundamentação  legal  plausível  para  reforma  da  decisão  e  também,  do  primeiro  e  terceiro
recursos face a desistência da empresa SUPRITCH de proposta apresentada para os lotes 20,
28, 29 e 31. 

Isto posto, nos termos do § 4º, do art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93, à autoridade
superior para homologar o certame. 

 
Goiânia, 05 de julho de 2018.

Elma Guimarães
Pregoeira
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