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CE N°  FIESC/GEA 28491/19 
 
Florianópolis, 26 de abril de 2019. 
 
Aos fornecedores licitantes,  
 
Assunto: ESCLARECIMENTO Nº 02/2019 

Referência: PP nº 004/2019 

Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução completa de outsourcing de 
impressão, incluindo todos os custos previstos para a implantação da solução, para atendimento das 
necessidades das Entidades Licitantes, nas unidades da FIESC, SESI, SENAI e IEL, localizadas na região 
da Grande Florianópolis/SC, fornecimento de impressão de páginas monocromáticas e coloridas, os 
custos devem considerar o fornecimento de equipamentos de informática, sistema de gerenciamento 
centralizado de impressões, manutenção preventiva e corretiva, incluído substituição de peças, 
componentes e insumos originais, inclusive fornecimento de papel, conforme condições e exigências do 
Edital e seus anexos. 

 
PERGUNTA:  

Data: 25 de abr de 2019 às 11:10 

Interessado na participação do pregão 004/2019, referente a outsourcing de impressão para região da 
grande Florianópolis, solicitamos alguns esclarecimentos descritos abaixo: 
  
- No item 1.1 objeto do termo de referência, menciona o fornecimento de papel, porém mais 
especificamente no item 7.5, menciona aplicação do tamanho do papel em A4 e A3. 
Apenas para entendimento, o licitante vencedor deverá fornecer apenas papel no tamanho A4, já que não 
há especificação de equipamento A3, correto? 
  
- No item 5, referente ao sistema de gerenciamento pergunto, quantos servidores de impressão possuem 
o projeto? 
Ainda no mesmo item, apenas para entendimento, é solicitado somente bilhetagem de impressão ou 
impressão e cópia? Pergunto pois no objeto menciona apenas gerenciamento de impressões, já no 
item 5.1.22.4 Custos de impressões e cópias; Nenhum lugar pede tarifação de cópias. 

- No item 5.1.22.2 Quantidades de páginas projetadas; Não entendemos esta solicitação. 

 

 
RESPOSTAS: 

Abaixo transcrevo respostas da área técnica, referente aos questionamentos do PP 004/2019 - FIESC:  

 
No item 1.1 - Entendimento correto 

No item 5: A quantidade de servidores respectivo a quantidade de unidades da FIESC citadas no edital. 

Item 5.1.22.4  - Deverá ser contabilizado o custo de impressões e copias  

Item 5.1.22.2 será removido por ERRATA a ser publicada nesta data.  

 
Atenciosamente, 

 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 


