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Processo Licitatório n.º  021.926208/2019 

Resposta a Pedido de Questionamento ao Edital do  

Pregão Eletrônico nº 017/2019 

 

 

À empresa SEPROL. 

Considerando o pedido de esclarecimento da empresa acima mencionada, o Pregoeiro 

responsável pelo certame, emite a resposta ao pedido conforme transcrito abaixo: 

 

ESCLARECIMENTOS 

 

1) Com relação ao Anexo I, item, 2.9. “Processador”, entendemos que cada servidor deverá vir 

equipado com 2 (dois) processadores instalados conforme descritivo técnico do item. Está correto 

nosso entendimento?  

RESPOSTA: O entendimento está correto, cada servidor deverá vir equipado com 2 (dois) 

processadores instalados. 

 

2) Com relação ao Anexo I, item 2.5.3. “Deverão ser entregues 20 licenças de CAL (Client Access 

Licenses) de WRDS (Windows Remote Desktop Services) na versão compatível com o sistema 

operacional do servidor.”, entendemos que o Licenciamento solicitado da CAL de WRDS é do tipo 

por Dispositivo, está correto nosso entendimento?  

RESPOSTA: O entendimento está correto, o licenciamento da CAL WRDS é do tipo por 

dispositivo.  

 

3) Os produtos a serem ofertados para este certame são compostos por hardware que exigem 

serviços de garantia, instalação e software, os quais possuem tributação diferenciada conforme a 

legislação vigente. Sendo assim, entendemos que para atender às exigências do Edital é 

necessário faturar os produtos e os serviços em notas fiscais separadas; sendo os PRODUTOS 

em nota fiscal de venda de material tributado com ICMS e a de SERVIÇOS (Garantia, Instalação e 

Software) em nota fiscal de serviço tributado pelo ISS. Considerando que o órgão possui verbas 
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distintas para material e para serviço, será aceito o faturamento em separado de material e de 

serviço. Está correto nosso entendimento?  

RESPOSTA: Sim, o entendimento esta correto. 

 

Oportuno frisar que, conforme estabelece o item 17.6 do Edital, as respostas a pedidos de 

esclarecimentos serão encaminhados por e-mail e divulgados nos sítios www.corensc.gov.br e 

www.comprasgovernamentais.gov.br, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-los 

para a obtenção das informações prestadas. 

 

 

Florianópolis, 29 de outubro de 2019. 

 

 

Ronaldo Pierri 
Pregoeiro do Coren/SC 

Mat. nº 325 
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