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INFORMAÇÃO Nº DA-31/2020                                               Florianópolis/SC, 10 de junho de 2020 
 

 
De: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
Para: PREGOEIRO DO CREA-SC 
          Sr. Alexandre Tietz Laibida 
Ref.: Análise de amostras – Pregão Eletrônico nº 005/2020 
 
 

Prezado Sr. Pregoeiro, 
 

Devolvemos-lhe o presente Processo Licitatório e, tendo sido analisadas as amostras de 
materiais de expediente recebido por este CREA-SC, tomando-se por base as exigências técnicas 
constantes do Termo de Referência respectivo elaborado pelo nosso departamento, bem como os 
aspectos qualitativos dos produtos ofertados, temos a informar o que segue. 

 
A empresa licitante ITAPENIM PAPELARIAS LTDA encaminhou 01 (uma) resma de papel 

com 500 folhas como amostra para o ITEM 91 – PAPEL A4, Marca: ITAPEL, Fabricante: ITAPENIM, 
Modelo / Versão: PAPEL A4 ITAPEL.   

 
Da mesma forma, a empresa licitante ITAPENIM PAPELARIAS LTDA encaminhou 01 (uma) 

resma de papel com 500 folhas como amostra para o ITEM 92 – PAPEL SULFITE A4 - BAGAÇO DA 
CANA DE AÇÚCAR, Marca: ECOQUALITY, Fabricante: ECOQUALITY, Modelo / Versão: 
ECOQUALITY.   

 
Foram realizados testes em ambas as amostras de papéis, comparando-as entre si e com a 

marca que atualmente é fornecido ao CREA-SC e que atende ao conselho de forma satisfatória, que 
é a Marca: CHAMEX, Fabricante: INTERNATIONAL PAPER. 

 
Os testes foram realizados fazendo impressões nos papéis testados, utilizando-se para tanto 

a impressora a laser multifuncional da marca SAMSUNG instalada no Departamento de 
Administração do CREA-SC. 

 
Primeiramente, foi feita a impressão de 60 (sessenta) páginas em frente e verso, resultando 

na utilização de 30 (trinta) folhas, das três marcas testadas, restando os resultados demonstrados 
nas figuras a seguir. 
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Figura nº 1: imagem 01 da impressão de frente e verso em 30 folhas de papel da marca ITAPEL. 

 
 

 
Figura nº 2: imagem 02 da impressão de frente e verso em 30 folhas de papel da marca ITAPEL. 
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Figura nº 3: imagem 01 da impressão de frente e verso em 30 folhas de papel da marca ECOQUALITY. 

 
 

 
Figura nº 4: imagem 02 da impressão de frente e verso em 30 folhas de papel da marca ECOQUALITY. 
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Figura nº 5: imagem 01 da impressão de frente e verso em 30 folhas de papel da marca CHAMEX. 

 

 

 
Figura nº 6: imagem 02 da impressão de frente e verso em 30 folhas de papel da marca CHAMEX. 

 
Em seguida, foi feita a impressão em 200 (duzentas) folhas, somente de frente, das três 

marcas testadas, conforme imagens que seguem. 
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Figura nº 7: imagem 01 da impressão de frente em 200 folhas, na seguinte ordem de marca, observando-se da 

esquerda para a direita: ITAPEL, CHAMEX e ECOQUALITY. 

 
 

 
Figura nº 8: imagem 02 da impressão de frente em 200 folhas, na seguinte ordem de marca, observando-se da 

esquerda para a direita: ECOQUALITY, CHAMEX e ITAPEL. 

 
 Nas figuras a seguir são demonstradas as imagens obtidas das impressões realizadas em 
200 (duzentas) folhas, somente frente, logo após a impressora multifuncional terminar a impressão. 
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Figura nº 9: imagem da impressão de frente em 200 folhas da marca ITAPEL. 

 
 

 
Figura nº 10: imagem da impressão de frente em 200 folhas da marca ECOQUALITY. 
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Figura nº 11: imagem da impressão de frente em 200 folhas da marca CHAMEX. 

 
 Tendo sido efetuados os testes de impressão nas amostras dos papéis apresentadas, foram 
obtidas as seguintes conclusões: 
 

1) ITEM 91 – PAPEL A4 – Licitante ITAPENIM PAPELARIAS LTDA: AMOSTRA 
REPROVADA. Em análise preliminar da amostra encaminhada, o papel ofertado apresentava 
características físicas semelhantes e compatíveis com o papel A4 atualmente fornecido ao 
CREA-SC e que atende satisfatoriamente às necessidades do conselho. Porém, após a 
realização dos testes de impressão, chamou atenção a excessiva deformação causada no 
papel após a impressão, provavelmente devido ao calor emanado pelo toner de impressão, 
como é possível verificar nas Figuras de nº 1, 2, 7, 8 e 9. Quando a amostra é comparada 
aos demais papeis testados, fica visível como sua deformação é superior à causada nos 
demais (Figuras nº 7 e 8). Outro fato que chamou a atenção durante a realização dos testes 
foi quando da saída das folhas impressas, que iam sendo depositadas na bandeja da 
impressora e que se acumulavam de forma desordenada devido à deformação causada no 
papel, chegando a causar atolamento, tendo sido necessário ajustar as folhas manualmente 
para que o processo de impressão não fosse interrompido ou que as folhas não caíssem no 
chão (ver Figura nº 9). Esse fato não foi verificado durante a impressão das outras duas 
marcas de papéis testados (ver Figuras nº 10 e 11). Sendo assim, a amostra apresentada 
pela licitante não apresentou satisfatória qualidade e, portanto, não atende adequadamente 
às necessidades do CREA-SC. 

 
2) ITEM 92 – PAPEL SULFITE A4 BAGAÇO DA CANA DE AÇÚCAR – Licitante ITAPENIM 

PAPELARIAS LTDA: AMOSTRA APROVADA. A amostra apresentada pela licitante cumpre 
integralmente com as exigências técnicas constantes do Termo de Referência e apresenta 
satisfatória qualidade de acordo com as necessidades do CREA-SC (ver Figuras nº 3, 4, 7, 8 
e 10). 
 
Informamos, por fim, que todas as amostras recebidas e que sobraram após a realização dos 

testes devidos ficarão arquivadas neste Departamento de Administração, a fim de serem 
posteriormente descartadas ou incorporadas, conforme regras do Edital. 
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Sendo o que cabia, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos e/ou 
saneamento de dúvidas. 
 
 

Original assinado 
MURILO REBELLO HOFFMANN 

Gerente do Departamento de Administração do CREA-SC 
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