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Processo Licitatório n.º 017.926208/2021
Resposta a Pedido de Questionamento ao Edital do
Pregão Eletrônico n.º 002/2022

À empresa SEPROL - Comercio e Consultoria em Informática LTDA – CNPJ: 76.366.285/0001-40.

Considerando o pedido de esclarecimento da empresa acima mencionada, o Pregoeiro
responsável pelo certame, com apoio do Departamento de Tecnologia da Informação do Coren/SC,
emite resposta aos questionamentos, conforme transcrito abaixo:

ESCLARECIMENTOS
1) Com relação ao item 8, dos Prazos e Condições, subitem 8.1, menciona: “A Contratada terá o prazo
de até 90 (noventa) dias para realizar a implantação da solução descrita neste Termo de
Referência, contado a partir da assinatura do contrato”. Sucede que, em razão da pandemia da
COVID-19, com a suspensão e diminuição do ritmo de produção de diversas indústrias, o mundo
tem enfrentado uma crise mundial na cadeia de fornecimento de insumos. No setor de tecnologia, o
insumo mais afetado é o silício, utilizado na fabricação dos equipamentos de tecnologia
contemplados no presente edital. As notícias demonstram como essa escassez vem prejudicando
as atividades das empresas do setor de tecnologia: (https://www.cnnbrasil.com.br/business/falta-dechips-afeta-gigantes-de-tecnologia-eprodutoe-disputado-globalmente/), temos ainda, a redução na
frequência/oferta de frete e voos de carga, ainda localmente no Brasil dificuldade e/ou mesmo
impossibilidade de acesso ao processo fabril e esquema de rodízio nos locais de trabalho. Tendo
em vista a situação atual e por ser um projeto bem complexo, solicitamos que o prazo para realizar
a implantação da solução seja dilatado para até 180 (cento e oitenta dias) dias contados da data do
recebimento da ordem de fornecimento. Caso o prazo acima não possa ser expandido, entendemos
que se necessário e devidamente justificado, o prazo para entrega dos equipamentos poderá ser
prorrogado. Está correto o nosso entendimento?
RESPOSTA: Considerando que o prazo de até 90 (noventa) dias para a implantação da solução do
objeto licitação não esta eivado de vício e que os tornem ilegal, com base nos princípios da
Legalidade e da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado, o prazo para a realização da
implantação da solução não será dilatado, ou seja, permanecerá inalterado. Entretanto,
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considerando o principio da autotutela, o Coren/SC poderá acatar dilação de prazo com as devidas
justificativas e devidamente embasado em momento posterior a assinatura do contrato.
2) Considerando que os itens de 1 a 4 solicitados neste edital fazem parte de uma solução composta
por: hardware (produto) e serviços garantia; Considerando que os fornecedores do mercado de TI,
em atendimento à legislação tributária, fornecem os itens de hardware como produtos com seus
respectivos NCM”s, e os itens de Garantia, como serviços; Entendemos que a empresa vencedora
do certamente deverá faturar os item 1 a 4: a) hardware como produtos, em Nota fiscal de venda de
mercadoria/produto (NFe) tributado com ICMS ; b) Serviço de garantia (serviço 14.01) em Nota
fiscal de Serviço (NFSe) tributado pelo ISS. Está correto nosso entendimento?
RESPOSTA: As notas fiscais dos itens 01 a 04, 05, 08 e 09 devem ser de Produtos, na sua
totalidade.
3) Com relação ao faturamento dos equipamentos solicitados nos itens 1 a 4, fiscalmente somos
obrigados a destacar na NF-e os periféricos que integram o objeto principal, pois estes itens são
fabricados e fornecidos em separado, porque possuem classificação fiscal, expressa no NCM
(Nomenclatura Comum do Mercosul) e devendo ser faturados em separado, de acordo com a
legislação vigente. Nesse sentido, entendemos que na emissão da NF-e (para mercadoria/produtos)
devemos discriminar estes itens, sendo que o valor total final será o mesmo que consta em nossa
proposta, atendendo assim a legislação vigente. Está correto nosso entendimento?
RESPOSTA: Na Nota Fiscal poderão ser descriminadas as unidades que compõem o Item, desde
que a totalidade do valor licitado do item seja o mesmo da proposta.
Oportuno frisar que, conforme estabelece o item 20 do Edital, as respostas a pedidos de
esclarecimentos serão encaminhados por e-mail e divulgados nos sítios www.corensc.gov.br e
www.gov.br/compras, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-los para a obtenção
das informações prestadas.

Florianópolis, 14 de fevereiro de 2022

Ronaldo Pierri
Pregoeiro do Coren/SC
Mat. nº 325
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