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AO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI 

DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARÁ 

 

Ilustríssimo Sr. Pregoeiro Neilton Carneiro do Nascimento e membros da 

equipe de apoio, 

 

Ref.: EDITAL CONCORRÊNCIA-SRP Nº 

020/2020 – DECLARAÇÃO DE VENCEDOR – 

INTENÇÃO DE RECURSO – RAZÕES. 

 

A PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA., devidamente 

qualificada nessa Concorrência de número em epígrafe, vem, 

respeitosamente, perante Vossa Senhoria, por meio de seu representante 

legal assinado ao final, com fundamento no art. 44, §1º do Decreto n. 

10.024/19, apresentar suas RAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO contra a 

decisão que declarou vencedora as empresas INTERTON COMERCIO LTDA e J R 

ALVES COSTA EIRELI, nos seguintes termos: 

1. CONTEXTO 

Esse digno órgão realizou licitação com o objetivo de registrar 

preços para Aquisição de Suprimentos de Informática e Material para 

Encadernação, em Atendimento ao SENAI-DR/PA. 

Desse certame, foi declarada vencedora para os itens 01, 02, 03, 

04, 09, 14, 22, 41, 42, 43, 44, 53 e 54 a empresa INTERTON COMERCIO LTDA 

- CNPJ: 00.968.806/0001-78 e para os itens 11, 12, 13, 15, 16, 21 e 23 a 

empresa J R ALVES COSTA EIRELI - CNPJ: 10.459.614/0001-90. 

Conquanto aos mencionados itens o edital é taxativo em expressar 

que os produtos ofertados pelas participantes da disputa devem ser 

originais, como se vê na Observação no termo de referencia - OBS 01. Os 

itens marcados com “*” na tabela descritiva acima revelam que os produtos 

deverão ser, obrigatoriamente, originais, pois serão destinados para 

máquinas novas, originais e com seus prazos de garantia ainda vigentes. 

Mais que isso, a observação no TR evidencia por essa Administração 

que tal obrigatoriedade, deve-se ao fato das maquinas serem novas e com 

seus prazos de garantia ainda vigentes. 
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Ocorre que tanto a proposta apresentada pela INTERTON COMERCIO 

LTDA, quanto pela J R ALVES COSTA EIRELI, levantam dúvidas acerca da 

originalidade dos produtos e em relação à exequibilidade dos preços 

ofertados, o que viola ao que é exigido no edital. 

Demonstra-se. 

2. MÉRITO 

Ilustra-se abaixo, comparação entre os preços propostos pela 

INTERTON COMERCIO LTDA e pela J R ALVES COSTA EIRELI e os preços de venda 

da fabricante HP Brasil para suas distribuidoras oficiais: 

Item Partnumber 
Preço INTERTON 

COMERCIO LTDA 

Preço fabricante 

https://store.hp.com 

Preço Distribuidor 

Oficial HP (Port) 

01 CF400AB R$ 236,50 

R$ 439,60 - 

https://store.hp.com/br-

pt/default/cartucho-de-

toner-hp-201a-preto-

laserjet-original-

cf400ab.html 

R$ 387,68 

02 CF401AB R$ 236,50 

R$ 553,00 - 

https://store.hp.com/br-

pt/default/cartucho-de-

toner-hp-201a-ciano-

laserjet-original-

cf401ab.html 

R$ 457,28 

14 CF218AB R$ 209,25 

R$ 344,70 - 

https://store.hp.com/br-

pt/default/cartucho-de-

toner-hp-18a-preto-

laserjet-original-

cf218ab.html 

R$ 288,86 

41 CN053AL R$ 77,80 

R$ 188,91 - 

https://store.hp.com/br-

pt/default/cartucho-de-

tinta-hp-932xl-preto-de-

alto-rendimento-

original-cn053al.html  

R$ 162,02 

42 CN054AL R$ 77,80 

R$ 98,91 - 

https://store.hp.com/br-

pt/default/cartucho-de-

tinta-hp-933xl-ciano-de-

alto-rendimento-

original-cn054al.html  

R$ 93,41 

43 CN055AL R$ 77,80 

R$ 98,91 - 

https://store.hp.com/br-

pt/default/cartucho-de-

tinta-hp-933xl-magenta-

de-alto-rendimento-

original-cn055al.html  

R$ 93,41 

44 CN056AL R$ 77,80 

R$ 98,91 - 

https://store.hp.com/br-

pt/default/cartucho-de-

tinta-hp-933xl-amarelo-

de-alto-rendimento-

original-cn056al.html  

R$ 93,41 

 

mailto:SUP33@portinfo.com.br
https://store.hp.com/
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-toner-hp-201a-preto-laserjet-original-cf400ab.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-toner-hp-201a-preto-laserjet-original-cf400ab.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-toner-hp-201a-preto-laserjet-original-cf400ab.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-toner-hp-201a-preto-laserjet-original-cf400ab.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-toner-hp-201a-preto-laserjet-original-cf400ab.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-toner-hp-201a-ciano-laserjet-original-cf401ab.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-toner-hp-201a-ciano-laserjet-original-cf401ab.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-toner-hp-201a-ciano-laserjet-original-cf401ab.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-toner-hp-201a-ciano-laserjet-original-cf401ab.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-toner-hp-201a-ciano-laserjet-original-cf401ab.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-toner-hp-18a-preto-laserjet-original-cf218ab.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-toner-hp-18a-preto-laserjet-original-cf218ab.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-toner-hp-18a-preto-laserjet-original-cf218ab.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-toner-hp-18a-preto-laserjet-original-cf218ab.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-toner-hp-18a-preto-laserjet-original-cf218ab.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-tinta-hp-932xl-preto-de-alto-rendimento-original-cn053al.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-tinta-hp-932xl-preto-de-alto-rendimento-original-cn053al.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-tinta-hp-932xl-preto-de-alto-rendimento-original-cn053al.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-tinta-hp-932xl-preto-de-alto-rendimento-original-cn053al.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-tinta-hp-932xl-preto-de-alto-rendimento-original-cn053al.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-tinta-hp-933xl-ciano-de-alto-rendimento-original-cn054al.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-tinta-hp-933xl-ciano-de-alto-rendimento-original-cn054al.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-tinta-hp-933xl-ciano-de-alto-rendimento-original-cn054al.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-tinta-hp-933xl-ciano-de-alto-rendimento-original-cn054al.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-tinta-hp-933xl-ciano-de-alto-rendimento-original-cn054al.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-tinta-hp-933xl-magenta-de-alto-rendimento-original-cn055al.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-tinta-hp-933xl-magenta-de-alto-rendimento-original-cn055al.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-tinta-hp-933xl-magenta-de-alto-rendimento-original-cn055al.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-tinta-hp-933xl-magenta-de-alto-rendimento-original-cn055al.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-tinta-hp-933xl-magenta-de-alto-rendimento-original-cn055al.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-tinta-hp-933xl-amarelo-de-alto-rendimento-original-cn056al.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-tinta-hp-933xl-amarelo-de-alto-rendimento-original-cn056al.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-tinta-hp-933xl-amarelo-de-alto-rendimento-original-cn056al.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-tinta-hp-933xl-amarelo-de-alto-rendimento-original-cn056al.html
https://store.hp.com/br-pt/default/cartucho-de-tinta-hp-933xl-amarelo-de-alto-rendimento-original-cn056al.html


 

FILIAL ESPIRITO SANTO: Rod. BR 262, 222 – Galpão 01 – Módulo 01 – Vila Bethânia – Viana/ES – CEP: 29.136-010 – 27 3422 0600. 

FILIAL MINAS GERAIS: Av. Teresa Cristina – 171 – Prado – Belo Horizonte/ MG – CEP: 30.410-600 – 31 3349 5040 / 31 3291 1052 

SEDE - BRASÍLIA: Fazenda Ponte Alta de Cima – Rodovia DF – 001 – Interseção – s/n – CEP: 72.427-010 – 61 2101 5000 

Item Partnumber 
Preço J R ALVES 

COSTA EIRELI 

Preço fabricante 

https://store.hp.com 

Preço Distribuidor 

Oficial HP (Port) 

12 CE278AB R$ 99,40 

R$ 509,40 - 

https://store.hp.com/b

r-pt/default/cartucho-

de-toner-hp-78a-preto-

laserjet-original-

ce278ab.html  

R$ 421,66 

15 CF283AB R$ 106,50 

R$ 418,40 - 

https://store.hp.com/br-

pt/default/cartucho-de-

toner-hp-83a-preto-

laserjet-original-

cf283ab.html 

R$ 304,86 

16 CE285AB R$ 99,40 

R$ 437,20 - 

https://store.hp.com/br-

pt/default/cartucho-de-

toner-hp-85a-preto-

laserjet-original-

ce285ab.html  

R$ 369,75 

26 CE312A R$ 34,36 

R$ 416,30 - 

https://store.hp.com/b

r-pt/default/cartucho-

de-toner-hp-126a-

amarelo-laserjet-

original-ce312a.html  

R$ 313,14 

28 CF350AB R$ 37,29 

R$ 412,90 - 

https://store.hp.com/b

r-pt/default/cartucho-

de-toner-hp-130a-

preto-laserjet-

original-cf350ab.html  

R$ 356,86 

31 CF353AB R$ 34,36 

R$ 426,00 - 

https://store.hp.com/br-

pt/default/cartucho-de-

toner-hp-130a-magenta-

laserjet-original-

cf353ab.html  

R$ 368,04 

32 CE320AB R$ 57,44 

R$ 399,00 - 

https://store.hp.com/b

r-pt/default/cartucho-

de-toner-hp-128a-

preto-laserjet-

original-ce320ab.html  

R$ 373,75 

34 CE322AB R$ 45,44 

R$ 411,40 - 

https://store.hp.com/br-

pt/default/cartucho-de-

toner-hp-128a-preto-

laserjet-original-

ce320ab.html  

R$ 355,58 

37 CF211AB R$ 55,38 

R$ 522,40 - 

https://store.hp.com/b

r-pt/default/cartucho-

de-toner-hp-131a-

ciano-laserjet-

original-cf211ab.html  

R$ 432,33 

38 CF212AB R$ 55,38 

R$ 520,30 - 

https://store.hp.com/b

r-pt/default/cartucho-

R$ 432,33 
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de-toner-hp-131a-

amarelo-laserjet-

original-cf212ab.html  

39 CF213AB R$ 55,38 

R$ 500,20 - 

https://store.hp.com/br-

pt/default/cartucho-de-

toner-hp-131a-magenta-

laserjet-original-

cf213ab.html  

R$ 432,33 

Repara-se que além de inexequíveis desde primeira análise, ao 

considerarmos os encargos que incidem sobre cada um dos produtos, somado 

ao custo de fornecimento para o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL - SENAI, se verá que os preços propostos pelas vencedoras para 

os itens em comento são incompatíveis com os preços praticados pela HP 

Brasil e, consequentemente, com aqueles praticados por seus canais 

oficiais de distribuição, dentre os quais está a PORT, recorrente. Que só 

consegue ter um preço agressivo, por ser Distribuidor Oficial, e receber 

descontos diferenciados para processos licitatórios. 

A Lei de Licitações e Contratos assim dispõe sobre a oferta de 

propostas com preços incompatíveis com os de mercado: 

Art. 44. [...] §3º  Não se admitirá proposta que 

apresente preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 

preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 

dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 

exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

É bastante improvável, se não impossível, que a INTERTON COMERCIO 

LTDA e a J R ALVES COSTA EIRELI tenham incluído em seus preços todos os 

ônus do fornecimento. Assim, é justa a suspeição quanto aos preços 

ofertados pela recorrida, pois, lado outro, resta somente à hipótese de 

que os preços propostos pelas empresas vencedoras não se referem a 

produtos originais. 

Nesse sentido, destaca-se que é critério explícito do edital 

quanto à aceitabilidade dos objetos licitados que eles sejam originais, 

conforme dispõe a observação transcrita abaixo: 

OBS 01. Os itens marcados com “*” na tabela descritiva 

acima revelam que os produtos deverão ser, 

obrigatoriamente, originais, pois serão destinados para 

máquinas novas, originais e com seus prazos de garantia 

ainda vigentes; 
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Sendo assim, a recorrente pugna para que seja promovida a 

desclassificação das propostas apresentadas pela INTERTON COMERCIO LTDA e 

pela J R ALVES COSTA EIRELI, respectivamente para os itens 01, 02, 03, 

04, 09, 14, 22, 41, 42, 43, 44, 53 e 54 e 11, 12, 13, 15, 16, 21 e 23. 

2.1. Segurança jurídica do negócio celebrado pela Administração 

Não se pode ignorar o fato de que o mercado de bens e serviços em 

âmbito global tem sido objeto de ataques dos mais diversos na busca do 

lucro fácil mediante artifícios de todas as ordens, sejam eles legais ou 

não, destacando-se que os de ordem ilegal não raramente acontecem, haja 

vista que presentes no país praticas como pirataria, falsificação, 

importação paralela, uso indevido de marcas, violação de patente, dentre 

outras. 

Desse modo, exige-se dos compradores elevada cautela, ainda mais 

em se tratando da Administração Pública quando da promoção de licitações 

do tipo menor preço. 

É em virtude dessa cautela não só necessária, mas imprescindível, 

que o próprio edital dessa Concorrência, orientando-se pelo que dispõe o 

já citado art. 44, §3º da Lei n. 8.666/93, estabelece que: 

6.5- Serão desclassificadas as propostas: 

a) Que não atenderem aos termos deste Edital e seus 

Anexos ou que apresentarem preços unitários zero ou 

irrisórios para qualquer item, bem como aquelas que não 

contiverem elementos técnicos suficientes para sua 

apreciação, tais como marca, composição, validade, 

dentre outros; 

b) Com valor total superior ao orçado pelo SENAI-DR/PA 

ou com preços manifestamente inexequíveis, assim 

considerados aqueles que não venham a demonstrar a sua 

viabilidade através de documentação que comprove que os 

custos dos insumos são coerentes com os de mercado e 

que os coeficientes de produtividade são compatíveis 

com a execução do objeto do contrato; [Grifo e 

sublinhado nosso] 

Não diferente, a Lei do Pregão (n. 10.520/02) assim prevê: 

Art. 4º A licitação na modalidade de pregão é 

juridicamente condicionada aos princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, 

da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo, bem assim aos princípios 

correlatos da celeridade, finalidade, razoabilidade, 
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proporcionalidade, competitividade, justo preço, 

seletividade e comparação objetiva das propostas. 

As regras que se apresentam tem por finalidade não só resguardar a 

segurança jurídica dos negócios com a Administração, mas também 

compatibilizar-se com outras regras protetivas do livre mercado, da livre 

e leal concorrência, do direito patrimonial e intelectual dos autores, 

produtores e detentores de direitos autorais, morais e, no caso em tela 

particularmente, a proteção da marca, patente, direitos de importação e 

comercialização da HP Brasil. 

Daí que caso a INTERTON COMERCIO LTDA e a J R ALVES COSTA EIRELI 

tenham realmente ofertado produtos não originais da HP ou, mesmo que 

originais, advindos de canais não oficiais, violará frontalmente os 

direitos da fabricante e dona da marca que, por sua vez, é detentora dos 

direitos de importação para o Brasil. 

Muito embora possa se acreditar que a verificação da origem dos 

bens “importados” e que a comprovação do cumprimento das obrigações 

legais incidentes sobre a operação somente se faça no momento da entrega 

do objeto, isso não significa que a Administração não deva se resguardar 

quanto à segurança jurídica do negócio na sua fase licitatória, pois, 

sabe-se, que com a existência de diversos locais de entrega, grande 

quantidade de produtos, falta de recursos humanos e materiais pela 

Administração se torna difícil a correta verificação e fiscalização do 

que fora avençado. E até mesmo, o recurso da exigência das amostras, 

tornam-se frágeis, pois, por via de regra, as amostras apresentadas para 

teste e verificação, serão sempre ORIGINAIS e GENUÍNOS do fabricante do 

equipamento. 

Até mesmo porque quando já finalizado o fornecimento, descoberto 

que incompatível com as normas e práticas corretas a serem observadas, o 

prejuízo para o Poder Público já estará consolidado. 

Com a finalidade de prevenir prejuízos nessa ordem, a HP Brasil 

tem a prática de enviar o seguinte texto a alguns processos licitatórios: 

“Caso sejam ofertados produtos originais da marca da 

impressora, por revendedores não oficiais do seu 

fabricante, por preços abaixo daqueles praticados pelos 

distribuidores e revendedores oficiais do fabricante no 

país, o cliente utilizará da mesma medida cautelar para 

diligenciar tais licitantes, para que informem de qual 

Distribuidor seus produtos foram orçados e valide sua 
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exequibilidade junto ao fabricante, evitando assim a 

compra de produtos falsificados? 

A medida cautelar é apontada no artigo 43, § 3º, da Lei 

nº 8.666/93, o qual faculta à Comissão ou autoridade 

superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo. Tal medida cautelar reforçaria 

as práticas sustentáveis do órgão para evitar a compra 

de produtos que fraudam o certame, sejam eles 

reutilizados, falsificados, ou fruto do descaminho e da 

importação paralela não autorizada, rotas essas que 

prejudicam o desenvolvimento nacional sustentável, 

sobretudo devido à evasão fiscal. A HP Brasil, como 

detentora da marca, é a única empresa autorizada a 

importar, fabricar e distribuir seus cartuchos para 

impressoras HP no país. Os cartuchos de tinta e toners 

comercializados no Brasil, na grande maioria de seu 

volume comercializado (90% para cartuchos de tinta e 

70% para cartuchos de toner), possuem codificação 

diferente de seus equivalentes comercializados em 

outros países, para controle e gestão da informação 

logística, tributária, comercial e gozo dos benefícios 

oriundos da industrialização nacional (processo 

produtivo básico). A industrialização local de 

suprimentos gera empregos, recolhendo impostos e 

contribuindo para o desenvolvimento nacional 

sustentável brasileiro. A minoria de unidades é 

legalmente importada somente pela HP do Brasil (ou por 

terceiros desde que formalmente autorizados pela HP), 

respeitando todos os processos e regulamentações 

vigentes no país. A importação paralela de produtos 

originais, sem consentimento do titular da marca, é 

proibida, conforme dispõe o artigo 132, inciso III, da 

Lei 9.279/96”. 

Portanto, se sugere que o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL - SENAI realize diligência na forma do art. 43, §3º da Lei n. 

8.666/93 e, confirmada as alegações postas, desclassifique as empresas 

INTERTON COMERCIO LTDA e J R ALVES COSTA EIRELI. 

A propósito, a verificação da compatibilidade dos preços ofertados 

frente aos preços dos insumos, salários, encargos, tributos, dentre 

outros, destina-se, também, a assegurar e preservar o respeito aos 

princípios da igualdade, da seletividade, da comparação objetiva das 

propostas e do justo preço, mantendo a correta, justa e equilibrada 

competividade do processo licitatório, impedindo o uso de práticas que 

desequilibram a disputa. 
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Sobre toda a matéria trazida ao debate neste recurso, colaciona-se 

brilhante ensinamento do professor Marçal Justen Filho
1
: 

5.2.2) O incentivo a práticas reprováveis  

Admitir generalizadamente a validade de propostas de 

valor insuficiente pode significar um incentivo a 

práticas reprováveis. O licitante vencedor procurará 

alternativas para obter resultado econômico 

satisfatório. Isso envolverá a redução da qualidade da 

prestação, a ausência de pagamento dos tributos e 

encargos devidos, a formulação de pleitos perante a 

Administração e assim por diante. 

5.2.3) A elevação dos custos de gerenciamento do 

contrato 

Usualmente, a contratação avençada por valor 

insuficiente acarretará a elevação dos custos 

administrativos de gerenciamento do contrato. Caberá 

manter grande vigilância quanto à qualidade e perfeição 

do objeto executado e litígios contínuos com o 

particular, sempre interessado em obter uma solução que 

propicie a reestruturação da contratação. Logo, as 

vantagens obtidas pela Administração poderão ser 

meramente aparentes. No final, a Administração obterá 

ou um objeto de qualidade inferior ou se deparará com 

problemas muito sérios no pertinente à execução do 

contrato. 

(...) Os arts. 44, § 3º, e 48, II e §§ 1º e 2º, devem 

ser interpretados no sentido de que a formulação de 

proposta de valor reduzido exige avaliação cuidadosa 

por parte da Administração. A evidência de prática de 

valor irrisório deve conduzir à formulação de 

diligências, destinadas a apurar a viabilidade da 

execução, inclusive com verificação de outros dados no 

âmbito do licitante.  Assim, cabe verificar se o 

sujeito efetivamente se encontra em dia com suas 

obrigações tributárias e previdenciárias. Deve exigir-

se o fornecimento de informações sobre o processo 

produtivo e sobre a qualidade dos produtos e insumos. É 

necessário solicitar do sujeito esclarecimentos sobre a 

dimensão efetiva de sua proposta e assim por diante. 

Logo, é certo que a Administração não pode se limitar a verificar 

depois aquilo que deve verificar nesse momento para evitar a consumação 

do dano. Então, frisa-se, a sugestão para que esse SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI promova diligência para verificar os 

elementos necessários e imprescindíveis à garantia do cumprimento das 

obrigações, previamente à celebração do contrato. Ao agir assim, esse 

ilustríssimo Pregoeiro não só protegerá o interesse do SENAI (economia 

                                                   
1
 FILHO, Marçal Justen. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 15ª ed., São Paulo: Malheiros, 

2012, p. 602/603. 
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mista) que se busca, mas também os direitos do particular quanto a 

disputa justa, à proteção de sua marca e patentes, à livre iniciativa na 

atividade comercial sem práticas estranhas. 

3. PEDIDO 

Ante o exposto, a PORT, respeitosamente, requer seja recebido o 

presente recurso para, no mérito, promover as necessárias diligência para 

comprovação da exequibilidade das ofertas, inclusive quanto a origem, 

formação dos preços e outros que considere pertinentes e, caso se 

constate qualquer prática incompatível com os princípios mencionados 

nessa petição, desclassifique as propostas da INTERTON COMERCIO LTDA e da 

J R ALVES COSTA EIRELI para, respectivamente, os itens 01, 02, 03, 04, 

09, 14, 22, 41, 42, 43, 44, 53 e 54 e 11, 12, 13, 15, 16, 21 e 23 desse 

certame.  

Ademais, para os itens que não eram obrigatórios serem originais 

do fabricante mas, foram ofertados como originais e não compatíveis, 

especificamente em relação aos itens 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 49, solicitamos também que promovam 

as diligência para comprovação da exequibilidade das ofertas, inclusive 

quanto a origem, formação dos preços e outros que considere pertinentes 

e, caso se constate qualquer prática incompatível com os princípios 

mencionados nessa petição, desclassifique as propostas. 

Viana / ES, 26 de Novembro de 2020. 

 

Jorge Luiz Moreira de Souza  
Departamento Comercial de Licitação 

Doc. Identidade MG 16.273.990 SSP/MG 
CPF Nº. 101.026.996-82 

PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. 

CNPJ: 08.228.010/0004-33 
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HP Brasil Indústria e Comércio de 
Equipamentos Eletrônicos Ltda.  
Alameda Xingu, n.º 350, 8º andar  
Alphaville Industrial, Barueri/SP  
CEP: 06455-030 
Brasil 

declaração 

 

 

Barueri, 13 de Novembro de 2020 

 

Ao/À 

Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda. 

 

BDI 16187 

 

 

 

A HP BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 

LTDA. (HP), em atendimento ao quanto solicitado pelo Parceiro HP Port 

Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda., declara que: 

 

A empresa PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA inscrita 

no CNPJ 08.228.010/0001-90 sediada na FAZENDA PONTE ALTA DE CIMA, RODOVIA 

DF-001 INTERSEÇÃO COM A RODOVIA DF-475, S/N, CIDADE SATÉLITE DO GAMA, 

GALPÃO 1 ARMAZÉM 4, BRASILIA, DF, CEP 72427-010 e suas filiais situadas: na 

Avenida Teresa Cristina, 171, Prado, Belo Horizonte, MG, CEP 30140-600 inscrita no 

CNPJ 08.228.010/0002-71, na Rodovia BR 262, 222, Complemento Galpão 01 

Módulo 01, Vila Bethania, Município de Viana, ES, CEP 29136-010 inscrita no CNPJ 

08.228.010/0004-33 e na Av 03, 70, Parque Norte, Vespasiano, MG, CEP 33200-

000 inscrita no CNPJ 08.228.010/0005-14 – É UM PARCEIRO AUTORIZADO HP, 

PARA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE TINTA E TONER ORIGINAIS HP DA HP, 

estando apto a comercializar suprimentos de tinta e toner originais HP. 

 

Produtos: 

 

HP IPG-CARE PACK CONSUMER 

HPI segregate exhibit SPCON 

DIGITAL PROJECTION AND IMAGING SYSTEM 

PRINTER ACCESSORIES SHADOW LPAA 

ACCESSORIES 

PRINTER & SCANNER ACCESSORIES 

PRINTER ACCESSORIES 

Special Office Inkjet Cartridges 

MOBILE IMAGING AND PRINTING 

HIGH-END 

MFP-Volume 

LASERJETS J1, J2, J4, J5 

BUSINESS INKJET PRINTERS 

LOW END IMAGING AND PRINTING 

MONOCROMATIC LASERJET LJ8 

COLOR LJ PRINTERS 8550 & 8550MFP 

MEDIA 

STANDARD & IMAGING MEDIA 

LAR CPO LASERJETS 

PERSONAL PRINTERS 

White Box LaserJet Cartridges 

TONERS 

ALL IN ONE CONSUMER PRINTER 

PERSONAL SCANNERS 
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Tablets and Accessories 

LARGE FORMAT PRINTERS 

WIDE FORMAT PRINTERS 

SPS Inkjet Cartridges 

INKJET CARTRIDGES 

HP Everyday Pens 

INKJET CARTRIDGES 

HP IPG-CARE PACK CONSUMER 

HPI segregate exhibit SPCON 

DIGITAL PROJECTION AND IMAGING SYSTEM 

PRINTER ACCESSORIES SHADOW LPAA 

ACCESSORIES 

PRINTER & SCANNER ACCESSORIES 

PRINTER ACCESSORIES 

Special Office Inkjet Cartridges 

MOBILE IMAGING AND PRINTING 

HIGH-END 

MFP-Volume 

LASERJETS J1, J2, J4, J5 

BUSINESS INKJET PRINTERS 

LOW END IMAGING AND PRINTING 

MONOCROMATIC LASERJET LJ8 

COLOR LJ PRINTERS 8550 & 8550MFP 

MEDIA 

STANDARD & IMAGING MEDIA 

LAR CPO LASERJETS 

PERSONAL PRINTERS 

White Box LaserJet Cartridges 

TONERS 

ALL IN ONE CONSUMER PRINTER 

PERSONAL SCANNERS 

Tablets and Accessories 

LARGE FORMAT PRINTERS 

WIDE FORMAT PRINTERS 

SPS Inkjet Cartridges 

INKJET CARTRIDGES 

HP Everyday Pens 

INKJET CARTRIDGES 

HP IPG-CARE PACK CONSUMER 

HPI segregate exhibit SPCON 

PERSONAL PRINTERS 

LAR CPO LASERJETS 

White Box LaserJet Cartridges 

TONERS 

HP TONER PRODUCTS 

ALL IN ONE CONSUMER PRINTER 

PERSONAL SCANNERS 

Tablets and Accessories 

LARGE FORMAT PRINTERS 

WIDE FORMAT PRINTERS 

SPS Inkjet Cartridges 

INKJET CARTRIDGES 

HP Everyday Pens 

INKJET CARTRIDGES 

DIGITAL PROJECTION AND IMAGING SYSTEM 

PRINTER ACCESSORIES SHADOW LPAA 

ACCESSORIES 
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PRINTER & SCANNER ACCESSORIES 

PRINTER ACCESSORIES 

Special Office Inkjet Cartridges 

MOBILE IMAGING AND PRINTING 

HIGH-END 

MFP-Volume 

HP LONG-LIFE LASER SUPPLIES 

LASERJETS J1, J2, J4, J5 

BUSINESS INKJET PRINTERS 

PageWide Enterprise Supplies 

LOW END IMAGING AND PRINTING 

DIGITAL PHOTOGRAPHY AND PRINTING 

MONOCROMATIC LASERJET LJ8 

COLOR LJ PRINTERS 8550 & 8550MFP 

Specific A4 Value Transactional Supplies 

MEDIA 

STANDARD & IMAGING MEDIA 

 

 

A HP Brasil Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda., representante da 

Marca HP no Brasil, é a única empresa autorizada a importar, fabricar e distribuir os 

cartuchos para impressoras da Marca HP no Brasil. 

 

Os Parceiros Autorizados HP devem cumprir o Padrão de Conduta nos Negócios da HP, 

bem como a legislação vigente aplicável, sendo constantemente auditados pela HP. 

 

Os Produtos originais HP são elegíveis ao programa de sustentabilidade ambiental e 

logística reversa HP Planet Partners. 

 

Esta declaração é válida por 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua 

emissão. 

 

 

     

Atenciosamente, 

 

 

_______________________________________________ 

Luana Melatto Vilas Boas 

Representante Legal 

HP Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda. 
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HP Brasil Indústria e Comércio de 
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Brasil 

declaração 

 

Barueri, 14  de Setembro de 2020 

 

 

BDI 15932  

 

 

 

 

A HP BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 

LTDA. (HP), em atendimento ao quanto solicitado pelo Parceiro HP Port 

Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda., declara que: 

 

Os Produtos HP atendem aos requisitos de Sustentabilidade Ambiental conforme 

exigido na legislação vigente aplicável.  

 
 A empresa PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 

inscrita no CNPJ 08.228.010/0001-90 sediada na FAZENDA PONTE ALTA DE CIMA, 

RODOVIA DF-001 INTERSEÇÃO COM A RODOVIA DF-475, S/N, CIDADE SATÉLITE DO 

GAMA, GALPÃO 1 ARMAZÉM 4, BRASILIA, DF, CEP 72427-010 e suas filiais situadas: 

na Avenida Teresa Cristina, 171, Prado, Belo Horizonte, MG, CEP 30140-600 inscrita 

no CNPJ 08.228.010/0002-71, na Rodovia BR 262, 222, Complemento Galpão 01 

Módulo 01, Vila Bethania, Município de Viana, ES, CEP 29136-010 inscrita no CNPJ 

08.228.010/0004-33 e na Av 03, 70, Parque Norte, Vespasiano, MG, CEP 33200-

000 inscrita no CNPJ 08.228.010/0005-14 – É UM PARCEIRO AUTORIZADO HP, 

PARA COMPRA DE SUPRIMENTOS DE TINTA E TONER ORIGINAIS HP DA HP, 

estando apto a comercializar suprimentos de tinta e toner originais HP. 

 

Os produtos originais HP são elegíveis ao programa de sustentabilidade ambiental e 

logística reversa HP Planet Partners. 

 

Ademais, a HP declara expressamente que tem ciência do prescrito na IN 01/2010-

SLTI, sendo que  os cartuchos originais HP: 

 

a) são acondicionados em embalagens individuais adequadas, com o menor 

volume possível, as quais utiliza materiais recicláveis, de forma a garantir a 

máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; 

b) não contém substâncias perigosas em concetração acima da recomendada na 

diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 

mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-

polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs); 

c) são constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, 

biodegradável; 

d) desde sua concepção até a fase final de produção e reciclagem dos produtos, 

são observados todos os requisitos ambientais legais; 

e) em atendimento à norma ABNT NBR - 14725- 4:2012, a HP atualiza 

regularmente a Ficha de Informações sobre Segurança, Saúde e Meio ambiente 

(FISPQ). Disponíveis em http://www8.hp.com/us/en/hp-

information/environment/msds-specs.html#.UkBwRYakquw. 
 
 

http://www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/msds-specs.html#.UkBwRYakquw
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/msds-specs.html#.UkBwRYakquw
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A HP Brasil está regularmente cadastrada junto ao Cadastro Técnico Federal do IBAMA, 

para fabricação de eletroeletrônicos e atividades de manuseio de substâncias 

potencialmente poluidoras, conforme certificado disponível em 
https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/certificado_regularidade.php, informando-se o CNPJ 

da un. fabril 22.086.683 0003-46. 

 

Para a devolução dos resíduos sólidos dos cartuchos de tinta e toners originais HP, 

pelo programa de Sustentabilidade Ambiental e Logística Reversa HP Planet Partners, o 

cliente deverá acionar diretamente o fabricante HP, através do website 
www.hp.com.br/reciclar, ou enviar e-mail com a solicitação de recolha dos resíduos para 

recoleta.cartuchos@hp.com. A retirada dos resíduos no local é gratuita, limitada à 

quantidade mínima de 5 (cinco) carcaças de cartucho de toner e/ou 10 (dez) carcaças 

de cartucho de tinta originais HP. O cliente deve informar Razão social, CNPJ, 

endereço, dados de contato e quantidade de volumes a serem recolhidos de cada tipo 

de suprimento (toner e/ou tinta). 

 

O processo de reciclagem deste programa consiste na separação dos metais, papel 

plastificado, espumas e partes plásticas, destinando-os da forma ambientalmente 

correta, ou seja, que causa o menor impacto possível no meio ambiente, bem como 

permite reduzir o consumo de recursos naturais e a pegada de matéria-prima na 

natureza para a fabricação de novos produtos. Os metais são destinados à indústria de 

recuperação de metais preciosos, as espumas destinadas à geração de energia na 

fabricação de cimento, as etiquetas de papel-plastificado destinadas para a indústria 

produtora desse tipo de papel. As partes plásticas do corpo dos cartuchos passam por 

um processo diferenciado de lavagem, em seguida são trituradas junto a garrafas pet, 

e a liga plástica produzida utilizada em até 70% da composição de novos cartuchos 

para impressoras, bem como partes plásticas de novos equipamentos de impressão. O 

processo não envolve reenvazamento ou remanufatura, pois os cartuchos genuínos HP 

são usados uma única, e sempre somente uma única vez. 

 

Mais informações sobre esse processo estão disponíveis no website acima, bem como 

vídeos sobre as fases de reciclagem realizadas na HP Brasil. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Luana Melatto Vilas Boas 

Representante Legal 

HP Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda. 

https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/certificado_regularidade.php
http://www.hp.com.br/reciclar
mailto:recoleta.cartuchos@hp.com
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