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QUESTIONAMENTO 1: 
Devido ao problema global da escassez de semicondutores, que está afetando todo o mercado de 
tecnologia, solicitamos que seja estendido o prazo de entrega para, no mínimo, 120 (cento e vinte) 
dias, pois os prazos em todas as etapas de montagem dos produtos, desde a produção até o 
transporte, entrega e instalação, foram afetados significativamente, devido à situação de pandemia 
causada pelo COVID-19. Diante do exposto, e para garantir a economicidade do certame, permitindo 
a participação de um maior número de fornecedores, entendemos que o prazo de entrega possa ser 
estendido para 120 (cento e vinte) dias. 
Está correto nosso entendimento? 
 
Resposta: A EPE está ciente do problema de escassez de semicondutores e é previsto no 
edital solicitação de prorrogação do prazo de entrega com justificativa. A EPE irá analisar os 
pedidos conforme for necessário. 
  
 
QUESTIONAMENTO 2: 
Entendemos também que o prazo de entrega determinado, poderá ser prorrogado. Desta maneira, 
entendemos que não haverá aplicação de multas, dentro dos limites referidos aos novos prazos de 
entrega. 
Está correto nosso questionamento?        
 
Resposta: Não está correto. Caso haja previsão de atraso na entrega, o mesmo deverá ser 
justificado e requerido novo prazo. A EPE irá analisar as solicitações e concordar ou não com 
o novo prazo. 
  
 
QUESTIONAMENTO 3: 
Caso a resposta seja negativa para o questionamento 2), solicitamos informar quais serão os critérios 
a serem utilizados para a prorrogação do prazo máximo de entrega, para que fiquem claras as 
condições para todos os licitantes. 

 
Resposta: A EPE irá analisar as solicitações e concordar ou não com o novo prazo, tendo a 
prerrogativa de aceitar ou não as justificativas apresentadas pela CONTRATADA.  
 
 
Questionamento 4: 
As especificações do Edital descrevem as configurações dos equipamentos e as condições de 
prestação dos serviços de garantia e suporte técnico. No nosso entendimento, a composição de 
preços para o objeto é composta em parte pelo preço do Produto (hardware), e em parte pelo valor 
do serviço a ser prestado. Seguindo esta análise e a legislação aplicável, entendemos que o 
faturamento poderá ser feito pelo licitante vencedor em duas notas fiscais distintas, uma nota fiscal 
contemplando os produtos fornecidos (hardware) e outra nota fiscal de serviços, contemplando os 
serviços de garantia e suporte. Entendemos ainda que se for necessária a separação de hardware e 
serviços em empenhos/pedidos diferentes, voces poderão emitir os empenhos/pedidos dessa forma. 
Está correto o nosso entendimento? 
  
 Resposta: O entendimento não está correto. Não será aceito faturamento de um mesmo 
produto em notas separadas. 
 

 



 

 
Questionamento 5: 
Entendemos que, caso o licitante vencedor possua mais de um estabelecimento (MATRIZ E FILIAIS) 
que compartilhem a mesma raiz do CNPJ, este poderá faturar os produtos (hardware) por um dos 
estabelecimentos (MATRIZ ou FILIAL) e os serviços por outro dos seus estabelecimentos (MATRIZ 
ou FILIAL), uma vez que todas estas localidades constituem uma única entidade, que é representada 
pela raiz do CNPJ. Entendemos ainda que o valor total das notas fiscais será exatamente igual ao 
valor final contratado no certame. Entendemos ainda que se for necessária a emissão de 
empenhos/pedidos diferentes para as filiais, voces poderão emitir os empenhos/pedidos dessa forma. 
Está correto o nosso entendimento?  
 

 
Resposta: O entendimento não está correto. A Nota Fiscal deverá ser emitida de acordo com 
o CNPJ adjudicado no certame. 


