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IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

Ilmo Sr. Pregoeiro e Demais Membros da Comissão de Licitação 

 

Ref.: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°:. 112/2022 

 

ALBGRAF FORMULÁRIOS CONTINUOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº  

05.665.084/0001-04, com sede na RUA PÉROLA DO VALE, 55 CEP: 89.062-212 - ITOUPAVA CENTRAL - 

BLUMENAU - TELEFONE: (47) 3337-1854 , por seu representante legal infra assinado, vem, com fulcro 

no § 2º, do art. 41, da Lei nº 8666/93, em tempo hábil, à presença de Vossa Senhoria  a fim de 

            I M P U G N A R 

Os termos do Edital em referência, que adiante especifica, o que faz na conformidade o seguinte: 

 

I – DOS FATOS 

 

1 - A subscrevente tendo interesse em participar da licitação supramencionada, adquiriu o 

respectivo Edital no site da Prefeitura. 

Ao analisar o edital de tal interesse, verificou que o julgamento do certame, é LOTE, ou seja a 

empresa que quiser participar terá que cotar todos os itens.  

Esse tipo de julgamento, apenas reduz a concorrência na disputa do certame. 

Vale destacar também que não é por ser do ramo gráfico que as gráficas pode produzir tudo o 

que é impresso ou similar, as gráficas se diferenciam de seguimento a seguimento. Pois existem 

materiais que passam por maquinários específicos, ou até que não são feitos da mesma matéria 

prima, e isso diferencia o seguimento de cada Gráfica. 

Exemplo: O lote de nº 03 que tem bloco, capa, separador e as Notas estes são feitos com papel. 

Papéis diferentes mas ainda são papel. Já a pasta com zíper é feito em lona então ela sai 

totalmente fora do seguimento gráfico. 

II – DO PEDIDO 
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Em face do exposto acima, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, com 

efeito para: 

Alterar a exigência de julgamento de LOTE para ITEM, pois assim abrirá concorrência para 

diversas empresa, onde trará um resultado melhor na disputa. Trazendo benefícios ao Município 

onde busca um valor acessível e um material de qualidade. Ou fazer lote mas assim Um lote de 

blocos/Um lote de folders e assim por diante. 

 

Nestes Termos 

Pedimos  Deferimento 

Blumenau, 30 de setembro de 2022. 
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ALBGRAF FORMULÁRIOS CONTINUOS 

BRAZ ALBANO 
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