
Licitação Educação <licitacoes.seducpaulista@gmail.com>

Solicitação de Esclarecimento Impugnação Pregao Eletr 35_2022 

Imprim Gráfica <graficaimprim@gmail.com> 22 de agosto de 2022 12:17
Para: licitacoes.seducpaulista@gmail.com, "prpe-ascom@mpf.mp.br" <prpe-ascom@mpf.mp.br>

Bom dia,
Considerando que os senhores não tem domínio sobre o processo de produção gráfica nem dominam a produção de
custos sobre a impressão envio este para, de maneira oportuna, solicitar correção dos valores de referência relativos
aos objetos do Pregão Eletrônico  035/2022, que busca a prestação de serviços gráficos.
Exemplo do que acredito  os senhores terem sido levados a erro pelos entes que solicitaram valores que serviram de
base para este processo é o item 166 com descrição conforme abaixo
CAPA: PAPEL COUCHÊ 300G TAMANHO- 22x44 IMPRESSO 4/4 COR MIOLO: EM PAPEL OFF SET 90G
IMPRESSÃO 4/4 COR COM 589 A 600 PÁGINAS ACABAMENTO ENCADERNADO COM CAPA DURA E
COLADO COM COLA. - CatServ 10049 
Valor de referência do item acima está em R$ 4,82 - Este valor não tem nenhum contato com a descrição do item -
livro com 589 a 600 págs coloridas + capa colorida em triplex por este valor claramente descolado dos valores reais
de produção.
Além deste erro que chama atenção também o fato que os cadernos com quantidade de páginas diferentes com
valor igual e absolutamente irrisório.
Propomos então a impugnação completa do Edital visto que o objeto está completamente errado em seus valores de
referência.
Visando contribuir com o órgão promotor estamos enviando cópia deste para o Ministério Público Federal para que
este, de maneira cuidadosa, possa solicitar o processo capa a capa do referido processo já produzido a fim de
investigar a produção desta cotação prévia que deverá estar constante no processo tendo em vista eventual punição
a cotação de maneira que entendemos dolosa visto que impedirá o órgão promotor de adquirir os bens licitados.
 Ao Ministério Público Federal em Pernambuco segue em anexo edital que sugerimos o exame do valor de
referência dos objetos referente a prestação de serviços gráficos pelo Município de Paulista,  

--  
Att,

Raimunda Cruz Ferreira - ME (Imprim Gráfica Editora)
Sérgio Almeida
83 3222 4305 
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