
 
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/PR 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO DE MATERIAIS POR 

PROCESSO OFFSET PARA O SENAC/PR E O SESC/PR 

 

Referente aos questionamentos recebidos, tem-se a informar e esclarecer o que segue: 

QUESTIONAMENTOS 01:  

 
“Bom dia! 

Prezados membros da Comissão de licitação SENAC/PR 
Ref: EDITAL SENAC/PR/PP/03/2019 
 
Venho através desta mensagem discordar do critério de disputa da licitação discriminada 
acima, para tanto apresento argumentos quanto a forma injusta e inviável. O critério de 
disputa prevê um desconto sobre os valores apresentados.  Desta forma o vencedor deverá ser 
a grafica que conceder o maior desconto.  

1- Uma vez que os valores já estão aplicados no edital, temos que avaliar preços pré-
concebidos cujos valores não há como sequer questionar. 

2- O desconto linear é muito injusto pois nas tiragens pequenas se envolve muita mão de 
obra e pouco material, enquanto que nas tiragens maiores usamos muito mais material 
do que mão de obra. 

3- Os preços previamente fixados não seguem custos individuais de cada grafica, assim, 
cada um tem sua forma de calculo e modus operandi, portanto fica muito difícil em 
uma variação enorme de quantidades avaliar o que é possível reduzir item a item 
dentro do lote. 

4- O órgão publico tem todo o direito de estipular um preço máximo, no entanto, da forma 
apresentada, num critério de desconto linear não é possível achar um meio termo para 
aplicar este desconto 

Entendo que o critério é injusto e certamente causará prejuízo não só à empresa licitante como 
ao Senac. O ramo gráfico é muito prestação de serviços, com envolvimento de material, 
portanto não há como aplicar um “desconto” linear razoável dentro de um lote para tiragens 
diferentes. Diante do exposto acima, solicito que analisem e alterem o critério de disputa, para 
que tenhamos razoabilidade nos preços.” 
 
RESPOSTA 1: Esclarecemos que na data de hoje o Edital SENAC/PR/PP/03/2019 foi 

republicado com alterações em seu conteúdo, especialmente no que se refere aos prazos 

de entrega e ao critério de julgamento das propostas. 

 

QUESTIONAMENTOS 02:  



 
 

 
 

RESPOSTA: Esclarecemos que na data de hoje o Edital SENAC/PR/PP/03/2019 foi 

republicado com alterações em seu conteúdo, especialmente no que se refere aos prazos 

de entrega e ao critério de julgamento das propostas. 

 
QUESTIONAMENTOS 03:  

 

 
 

RESPOSTA: Esclarecemos que na data de hoje o Edital SENAC/PR/PP/03/2019 foi 

republicado com alterações em seu conteúdo, especialmente no que se refere aos prazos 

de entrega e ao critério de julgamento das propostas. 

 
QUESTIONAMENTOS 04:  

 
“Boa tarde, favor responder aos questionamentos abaixo referente ao pregão presencial 
n°03/2019: 
1) O prazo de entrega do edital para os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 não tem como serem 
atendidos, somente o prazo de transporte já ultrapassa os dias solicitados nesses lotes, o 
correto seria no mínimo 20 dias úteis? 
2) Qual a porcentagem de pedidos para entrega fora de Curitiba (sendo 31 locais fora Curitiba 
e região metropolitana), os quais temos o custo com transportadora, pode ser uma estimativa 
aproximada apenas para base de preço, dependendo da quantidade pedida não paga nem o 
frete? 
3) A solicitação de provas em 1 dia útil também fica inviável de cumprir, sendo que os 
impressos devem ser confeccionados da mesma forma nas quantidade pequenas e grandes, 
sendo alguns itens solicitados mais de um modelo como prova ( 50 unidades) deve ser alterado 
para 3 a 5 dias úteis?” 
 
RESPOSTA: Esclarecemos que na data de hoje o Edital SENAC/PR/PP/03/2019 foi 

republicado com alterações em seu conteúdo, especialmente no que se refere aos prazos 

de entrega e ao critério de julgamento das propostas. 

 
 



 
 

QUESTIONAMENTOS 05:  

 
“Boa tarde, segue abaixo alguns questionamento que gostaria que esclarecessem: 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

QTDE. 
POR 

TIRAGEM 
(FAIXA) 

VALOR 
UNITÁRIO 

(CF. 
EDITAL) 

DESCONTO 
PROPOSTO 

VALOR 
UNITÁRIO 
OFERTADO 

01      

02       

...      

 
- com relação ao quadro acima, objeto do edital pg 44 anexo III(proposta), qual a necessidade 
de preencher as colunas “desc. Proposto e valor unit. proposto”, já que o desconto será linear? 
- posso informar um desconto diferente para cada item dentro lote e depois aplicar o desconto 
correspondente em cada item como possibilita o quadro? Isso não possibilitará um desconto 
linear; 
- caso não possa informar um desconto diferente para cada item, qual é o objetivo da 
informação dessas duas colunas? 
Gastaria de salientar que o desconto linear em materiais gráficos é muito prejudicial ao 
processo, tanto para as gráficas quanto para o órgão no decorrer do contrato.” 
 

RESPOSTA: Esclarecemos que na data de hoje o Edital SENAC/PR/PP/03/2019 foi 

republicado com alterações em seu conteúdo, especialmente no que se refere aos prazos 

de entrega e ao critério de julgamento das propostas. 

 
QUESTIONAMENTOS 06:  

 
 



 
 

RESPOSTA: Esclarecemos que na data de hoje o Edital SENAC/PR/PP/03/2019 foi 

republicado com alterações em seu conteúdo, especialmente no que se refere aos prazos 

de entrega e ao critério de julgamento das propostas. 

 

 

Curitiba-PR, 10 de julho de 2019. 

 

 

Apoio à Comissão Especial de Licitação  


