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CE N° FIESC/GEA 17979/18 
 
Florianópolis, 15 de março de 2018. 
 
Aos fornecedores licitantes,  
 
Assunto: ERRATA nº 01/2018  
Referência: Pregão Presencial nº 017/2018 

Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução completa de outsourcing de 
impressão, para atendimento das necessidades das Entidades Licitantes, onde a proposta deverá 
incluir todos os custos previstos para a implantação da solução na Direção Regional (DR) da FIESC 
e suas Entidades e na unidade do SENAI/SC CEEL, localizadas em Florianópolis/SC, com 
fornecimento de equipamentos, sistema de gerenciamento centralizado de impressões, 
manutenção preventiva e corretiva, incluído substituição de peças, componentes e insumos 
originais incluindo papel.  
Entende-se por Solução Completa de Outsourcing de Impressão um completo sistema formado por 
hardware, software, acessórios, serviços, insumos, etc., necessários para a prestação dos serviços 
de impressão, cópia, digitalização e gerenciamento centralizado de todo o parque de equipamentos 
via software, conforme condições e exigências do Edital e seus anexos.  
 
Senhores, 

 
Reportamo-nos ao edital de licitação em referência para retificar o que segue: 
 
1) Incluir os itens 6.9.2 e 6.9.2.1 no edital, na Seção 6 – DA FASE COMPETITIVA DO CERTAME, 

conforme abaixo: 
 
6.9.2 – O fornecedor licitante classificado ofertará os lances (valor unitário) para cada item da 
tabela constante no ANEXO III, e a planilha fará o cálculo do resultado do PREÇO GLOBAL, que 
deverá ser inferior ao fornecedor licitante classificado com MENOR PREÇO GLOBAL;                     
 

6.9.2.1 – O fornecedor licitante classificado distribuirá os lances para cada subitem na ordem 
que desejar, não sendo obrigatório lances para todos os itens, e que não poderão ser 
superiores aos lances ofertados por ele na rodada anterior, podendo ser iguais ao de outro 
fornecedor licitante, sendo que o PREÇO GLOBAL deverá ser inferior ao fornecedor 
licitante classificado com MENOR PREÇO GLOBAL.      

 
 
Ficam inalteradas as demais cláusulas do edital. 

 
 
 
 
 

Rafael Medeiros de Azevedo  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 
 
 
 
 

Fernando Augusto Ferreira Rossa 
Membro da Comissão Permanente de 

Licitação 

Daniela Gomes Silva Santos Secco  
Membro da Comissão Permanente de Licitação 

 


