comissao
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

cintia <comissaolicitacao@saaecaete.mg.gov.br>
terça-feira, 21 de junho de 2022 08:21
washington@impresssistemas.com.br
RES: Esclarecimento Edital 013/2022

Prezados, bom dia !
Em atendimento ao questionamento apresentado pela empresa interessada no Processo n° 015/2022, cumpre
elucidar:
No anexo VIII do Edital do Pregão Presencial n° 013/2022 foi disponibilizada a planilha de composição de
valores máximos. A referida planilha estabelece os valores máximos que podem ser ofertados pelos
participantes do certame no inicio da sessão do pregão.
Especificamente em relação aos campos da planilha, cabe especificar:
• Item – numeração padrão para fins de organização da proposta;
• Código – código interno do objeto licitado;
• Especificação – objeto licitado;
• Franquia Mensal p/ impressoras – quantidade de cópias mensal estimada a ser impressas (sendo
considerada apenas 1 impressoras);
• Franquia Mensal Total das Impressoras – quantidade de cópias mensal estimada a serem
impressas em todas as impressora (sendo considerado a somatória de 7 impressoras);
• Unid - Unidade de medida a ser contratada (as quantidades e valores deverão ser cotadas por mês);
• Qtde - Unidade de medida a ser contratada (quantidade referente ao período do contrato – 1 ano/ 12
meses);
• Média Unitária por Impressora – valor referente a unidade da cópia (estima-se que sejam
impressas 26.000 cópias por impressora no mês, sendo o total de 312.000 cópias no mês);
• Média Total Mensal das Impressoras – valor MENSAL para a locação das 7 impressoras;
• MÉDIA – Valor ANUAL para a locação das 7 impressoras;
Por fim, cumpre esclarecer que ó objeto contratado é a locação de sete impressoras com a possibilidade de
impressão de até 26.000 cópias por mês, sendo necessária a informação dos valores unitários das cópias
devido a possibilidade de excedentes as cotas estimadas.
Atenciosamente,
A Pregoeira e Equipe de Apoio

De: washington@impresssistemas.com.br [mailto:washington@impresssistemas.com.br]
Enviada em: terça-feira, 14 de junho de 2022 10:34
Para: comissaolicitacao@saaecaete.mg.gov.br
Assunto: ENC: Esclarecimento Edital 013/2022

Atenciosamente,
Washington Moreira Pinto
Impress Locação Comércio e Serviços Eireli ME
Endereço: Rua Padre Leopoldo Mertens | Número: 546 A
1

Bairro: São Francisco | UF: Minas Gerais | Cidade: Belo Horizonte
Código de Endereço Postal: 31.255-200
Contatos: (31) 3295-0203 | (31) 9.9956-5943

De: washington@impresssistemas.com.br <washington@impresssistemas.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 10 de junho de 2022 12:25
Para: 'compraslicitacao@saaecaete.mg.gov.br' <compraslicitacao@saaecaete.mg.gov.br>
Assunto: Esclarecimento Edital 013/2022
Ao
Serviço Autônomo de Água de Caeté/MG
ATT.: Pregoeiro (a)
REF.: PREGÃO Nº. 009/2022
Processo Nº. 15/2022
Prezado Senhor (a),
Solicito esclarecimento quanto ao Anexo VIII; onde se lê “Média Unitária por Impressora” vcs pedem, o valor
unitário por cópia ou valor unitário por equipamento.
No anexo o valor da forma que esta (R$0,10) se refere por cópia e não por equipamento.
Qual seria a forma correta a ser lançada na proposta?

Atenciosamente,
Washington Moreira Pinto
Impress Locação Comércio e Serviços Eireli ME
Endereço: Rua Padre Leopoldo Mertens | Número: 546 A
Bairro: São Francisco | UF: Minas Gerais | Cidade: Belo Horizonte
Código de Endereço Postal: 31.255-200
Contatos: (31) 3295-0203 | (31) 9.9956-5943
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