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AVISO Nº 022 / 2023 

 

PE SRP 78/2023 - locação de equipamentos multifuncionais (monocromáticas e colorida) e 

serviços de cópias, de digitalização, de softwares que compõe a solução, incluindo o fornecimento 

dos equipamentos (novos, sem uso e em linha de fabricação), bem como a instalação, configuração 

e gestão dos equipamentos e softwares, conjuntamente com a manutenção preventiva e corretiva, 

reposição de peças e de todo o material de consumo necessário ao perfeito funcionamento dos 

equipamentos, exceto papel, instalação de softwares necessários e indicados conforme 

detalhamento contido no Termo de Referência visando atender as necessidades dos órgãos que 

vierem manifestar interesse no certame, nas localidades a serem indicadas na localidade no Estado 

do Paraná que se fizer necessário e atenda ao interesse da administração, conforme Objeto Técnico 

(19.450.486-1 / v07 – DT / GTI / COPIS) 

 

 Informamos a todos os participantes do processo licitatório PE SRP 78/2023 – 

REPROGRAFIA, 19.450.486-1, que manifestaram interesse na Previsão de Consumo nº 89/2023, 

que deverão prever o quantitativo para o item: 

 

0105-
85061 

 
Cartões de Liberação de Impressão e Digitalização  
Cartões de Liberação de Impressão e Digitalização – 
utilizado para que o usuário libere as impressões enviadas ao servidor de impressão e 
libere as funções de digitalização.  
A finalidade desse cartão é, principalmente, controlar o desperdício e fomentar o consumo 
sustentável, através da liberação de impressão pelas credenciais, pois só imprime o que é 
liberado.  
pct com 100 unidades 

 

ITEM 7 – Cartões de Liberação de Impressão e Digitalização 
Características mínimas obrigatórias: 
1 Tecnologia RFID compatível com as leitoras de cartão RFID das multifuncionais. 
2 Lote com 100 cartões com identificadores únicos, ou seja, não poderão ter identificadores dupli-
cados. 
3 Por questão de segurança e controle não serão permitidos cartões regraváveis. 
4 A CONTRATADA fornecerá tantos lotes quantos forem solicitados pela CONTRATANTE, para 
atendimento 
da quantidade de funcionários declarados. 
5 Deverão ser fornecidos 10% de cartões reserva, além dos solicitados pela CONTRATANTE. 
6 Como exemplo, caso seja identificada necessidade de 1.471 cartões, devem ser fornecidos 1.500 
cartões 
(15 lotes de 10 cartões) e mais 10%, 150 cartões (2 lotes de 100 cartões), que somariam 17 lotes, 
ou seja 
1.700 cartões. 



 

        

 

 

 

Rua Jacy Loureiro de Campos S/N I Palácio das Araucárias I Centro Cívico I Curitiba/PR I  CEP 80.530-915 I 41 3313.6408              www.administracao.pr.gov.br 

7 Caso a CONTRATADA solicite lotes extras, deverão ser entregues em no máximo 30 dias e fatu-
rados no mês seguinte à entrega. 
 

A falta da referida previsão, inviabilizará a utilização pelo órgão para as demandas de 

impressões enviadas ao servidor de impressão e a liberação da função para digitalização. 

 

Reabrimos a Pesquisa de Interesse, Previsão de Consumo nº 89/2023, para a retificação 

necessária, para os órgãos que não realizaram a previsão para o referido item. 

 

O prazo para sua regularização: até o dia 14/02/2023 

 

 

 

 

Curitiba, 10 de fevereiro de 2023. 

SEAP/DECON 


