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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública ESCLARECIMENTO referente ao edital de 
licitação acima relacionado, conforme segue: 
 
 
PERGUNTA 01: Solicitamos maiores informações sobre os prazos de locação de cada Item, ou seja, quais os 

prazos máximos e mínimos da locação de cada item. Tal informação é de vital importância para a definição de 

preços mais competitivos e atraentes para a FIEP. 

RESPOSTA 01: Os prazos de locação estão informados conforme o “tipo” para cada item, ou seja: Diária, semanal 

ou mensal, de acordo com os quantitativos estimados em edital. 

 

PERGUNTA 02: Gostaríamos de solicitar esclarecimentos quanto ao lote de n.02: Temos participado 

frequentemente, em licitações de locação de impressoras, baseado nas informações abaixo, não tenho como prever 

um consumo mínimo mensal de cópias ou impressões. Por exemplo lote 02 ítem 01 Valor Máximo R$ 346,67 

mensal. “Para quantas impressões mínimas”. Hoje o preço médio de mercado praticado em locações de 

impressoras é de R$ 0,09 / por cópia ou impressão. O custo de cópia e impressão é composto de vários fatores: 

Preço do equipamento 

Tempo de locação 

Mão de obra com serviços técnicos 

Custos de impostos e taxas 

Para tal lote não especifica, entende-se que o valor é fixo independentemente o quanto imprimir ou copiar. Fica 

totalmente inviável sugerir qualquer preço no lote sem saber o custo por cópia ou impressão.  

Sugeríamos que o referido edital fosse devidamente cancelado e revisto para que assim as empresas que 

pretendem entrar na disputa possam sugerir preços dentro da realidade. 

RESPOSTA 02: Esclarecemos que o objeto deste edital tem o objetivo de atender locações pontuais, 

especificamente para o Lote 02 refere-se às impressoras e não o preço por página. A empresa vencedora será 

responsável por entregar o equipamento em funcionamento, com instalações dos drivers (inclusive com toner), 

independentemente do número de páginas que serão impressas. Apenas o papel será de responsabilidade de 

fornecimento da contratante (Sistema Fiep). Dessa forma, todas as condições do edital deverão ser mantidas. 

 

PERGUNTA 03: Quanto ao deslocamentos de entrega, onde exatamente serão instalados. Precisamos de mais 

informações pois de acordo com o edital, não tem como realizar uma proposta real com preços praticados no 

mercado  

RESPOSTA 03: O edital trata-se do tipo de fornecimento Registro de Preços, onde as contratações são de acordo 

com necessidade do Sistema Fiep, dessa forma não é possível mencionar neste momento a localidade exata de 

onde cada equipamento será instalado, porém a abrangência está disposta no item 9 do Anexo II (Curitiba, RMC 

Paranaguá e Rio Negro). 

 

PERGUNTA 04: Podemos cotar somente o lote 2? 
RESPOSTA 04: Sim, a empresa poderá cotar somente o Lote que deseja participar, porém dentro deste lote todos 
os itens deverão ser cotados. 
 
PERGUNTA 05: Os equipamentos podem ser usados? 
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RESPOSTA 05: Sim, desde que se encontrem em bom estado e em perfeito funcionamento. 
 
PERGUNTA 06: Os equipamentos qual categoria que é mais contratado: diário, semanal ou mensal;  
RESPOSTA 06: Todas as quantidades do edital foram baseadas em consumo histórico e previsões de uso futuro, 
porem por se tratar de uma ata de registro de preços, não conseguimos afirmar qual será mais consumido. 
 
PERGUNTA 07: Quantos dias o pedido de antecedência para instalação dos equipamentos na categoria diária ou 
semanal;  
RESPOSTA 07: Conforme descrito no item 13 do Anexo II do edital, o prazo de entrega é de 2 dias. 
 
PERGUNTA 08: Pode me passar a quantidade de máquinas em cada cidade;  
RESPOSTA 08: Conforme descrito no item 9 do Anexo II do edital, os locais previstos para entrega são Curitiba, 
RMC, Paranaguá e Rio Negro, sem termos como dimensionar quantidades, pois trata-se de um registro de preços 
para possíveis necessidades 
 
PERGUNTA  09: Na locação não do lote 2 não tem um limite máximo de páginas; 
RESPOSTA 09: Esclarecemos que o objeto deste edital tem o objetivo de atender locações pontuais, 
especificamente para o Lote 02 refere-se às impressoras e não o preço por página. A empresa vencedora será 
responsável por entregar o equipamento em funcionamento, com instalações dos drivers (inclusive com toner), 
independentemente do número de páginas que serão impressas. Apenas o papel será de responsabilidade de 
fornecimento da contratante (Sistema Fiep). 
 

 
 

Curitiba, 31 de outubro de 2019. 
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