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Resposta ao pedido de esclarecimento 
 

1. Quanto ao cadastro da proposta e os lances, deverão ser cadastrados os valores unitários por página (franquia 

e excedente), valor total mensal por item ou valor total referente aos 12 meses por item? 
 

O valor total da proposta/lance deverá ser composto pelo custo unitário de cada item. Por exemplo, 

usando valores hipotéticos, se o custo de locação mensal de uma unidade do equipamento do “tipo 01” 

custa R$ 10,00, do “tipo 02” custa R$ 11,00, do “tipo 03” custa R$ 12,00, do “tipo 04” custa R$ 13,00 

e a unidade de folha excedente P&B custa R$ 0,01 e a colorida R$ 0,02, o valor da proposta/lance inicial 

será de R$ 46,03, conforme demonstrado na tabela abaixo: 
 

LOTE ÚNICO 

Valor fixo 

Tipo 

Quantidade 

ESTIMADA de 

equipamentos 

Descrição dos equipamentos 

Valor UNITÁRIO mensal 

por equipamento 

conforme franquia 

01 04 

IMPRESSORA MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL com 

franquia de 10.000 (dez mil) páginas (cópia/impressão). 

Marca/ Modelo: 

R$ 10,00 

02 23 

IMPRESSORA MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL com 

franquia de 3.000 (três mil) páginas (cópia/impressão). 

Marca/ Modelo: 

R$ 11,00 

03 04 
IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, FUNÇÃO ÚNICA, com 

franquia de 3.000 (três mil) páginas (cópia/impressão). 
R$ 12,00 

04 03 

IMPRESSORA POLICROMÁTICA MULTIFUNCIONAL, com 

franquia de 2.500 (duas mil e quinhentas) páginas (cópia/impressão). 

Marca/ Modelo: 

R$ 13,00 

Total1 R$ 46,00 

Valor variável 

(para pagamentos mensais excedentes, ou seja, volume de impressão que superar a franquia) 

Tipo Descrição Valor unitário 

05 Página A4 preto e branco impressa ou copiada R$ 0,01 

06 Página A4 colorida impressa ou copiada R$ 0,02 

Total2 R$ 0,03 

Valor total unitário (Total1 + Total2) R$ 46,03 

 

2. Por gentileza, afim de dimensionarmos corretamente a proposta, solicitamos que seja informado a quantidade 

estimada de páginas excedentes referente aos itens 5 e 6 ou a produção desta administração referente aos 

últimos 12 meses. 

 

Estimamos cerca de 1.000 páginas/mês P&B e 500 páginas/mês coloridas. Entretanto, estamos passando 

por um processo de mudança e transição, motivo pelo qual tal estimativa pode ocorrer em menor ou 

maior grau de diferença, não sendo possível comparar a atual demanda com a futura.  
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