
 

                                                                

     
 

   CTIS/DCCOMRJ _CR _532/2016. 

         Rio de Janeiro/RJ, 27 de outubro de 2016. 

À 

Empresa de Pesquisa Energética - EPE 
 

Ref.: Pregão Eletrônico n° 018/2016 
 

 

A CTIS TECNOLOGIA S/A, com sede no SCN, Qd. 04, Bloco B, Nº 100, salas 201, 

204, 403 e 804, Centro Empresarial Varig, Brasília -DF, inscrita no CNPJ sob o n° 

01.644.731/0001-32, nos autos do Pregão em epígrafe, vem a V. Sa., por seu representante 

legal, solicitar os seguintes ESCLARECIMENTOS conforme detalhamento abaixo: 

 

Questionamento 1:  Conforme nosso entendimento será de responsabilidade da 

Contratante a disponibilização de espaço nos sites para armazenamento de suprimentos, 

peças e equipamentos de backup necessários à execução dos serviços. Está correto nosso 

entendimento? 

Questionamento 2:  Solicitamos informar, se todas as impressoras em operação estão na 

rede corporativa. 

 
Questionamento 3:  Solicitamos informar, por gentileza, se a rede é estável e se devemos 

prever estabilizadores e/ou transformadores. 

 
Questionamento 4:  Solicitamos informar, por gentileza, se será disponibilizada porta de 

saída da rede do servidor da Contratante para o sistema de monitoramento da Contratada. 

 
Questionamento 5:  Para a elaboração da proposta comercial, os licitantes tomam por base 

o consumo dos toners de acordo com o rendimento declarado pelos fabricantes, que 

consideram os padrões ISO de rendimento de cartuchos de toner (ISO/IEC 19752 para 

cartuchos de toner monocromáticos e ISO/IEC 19798 para cartuchos de toner 

coloridos), baseados em impressões com 5% de área de cobertura.  

Entendemos que,  se comprovadamente, forem identificados volumes impressos 

médios com áreas de cobertura diferentes dos padrões declarados pelos fabricantes, 

os preços das páginas impressas serão objeto de análise e revisão. Está correto nosso 

entendimento?   

 
Questionamento 6:  Quanto à inclusão e exclusão de equipamentos durante o contrato, 

entendemos que esses deverão ter seus valores calculados com base na quantidade de 

meses restantes para término do contrato. Está correto nosso entendimento? 



 

                                                                

 

 
Questionamento 7:  Diante do cenário econômico atual, entendemos que,  se 

comprovadamente, forem identificadas variações cambiais de mais de 5%, que impactem 

nos custos de aquisição de suprimentos durante o período contratual, os preços das páginas 

impressas serão objeto de análise e revisão. Está correto nosso entendimento? 

 

Questionamento 8:  Quanto à emissão do faturamento, entendemos que a Contratada 

deverá emitir recibo de locação referente ao valor de disponibilização dos equipamentos e 

nota fiscal referente aos serviços de impressão. Está correto nosso entendimento? 

 


