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PERGUNTA 1: FORMA DE FATURAMENTO – Hardware e serviço 
Considerando que o edital de licitação em questão engloba o fornecimento de equipamentos 
eletrônicos (hardwares) e seus inerentes e intrínsecos serviços de instalação e garantia, 
indagamos: Em estrita observância à legislação vigente, denota-se que a tributação incidente nos 
equipamentos (hardware), qual seja ICMS, é diferente da aplicada nos serviços (garantia e 
softwares), ISS. À vista disso, entendemos que ambos não devem constar na mesma nota fiscal e 
que podemos emitir uma nota fiscal para os equipamentos (hardware) e outra para os serviços. 
Está correto nosso entendimento? 
RESPOSTA 01: Sim, está correto o entendimento 
 
 
PERGUNTA 2: PRAZO DE ENTREGA: 
No TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I do Edital, 4.2. PRAZO DE ENTREGA, determina-se como 
prazo de entrega: 
“4.2.1. O prazo de entrega dos itens do Lote será de 60 (sessenta) dias corridos após a 
assinatura do instrumento contratual.” 
Antes da pandemia o prazo de entrega praticado pelo mercado para itens similares ao objeto desta 
licitação era de aproximadamente 60 (sessenta) dias, isso devido ao fato destes equipamentos, 
mesmo os que tem procedência nacional, possuírem configurações especificas, que em geral 
demandam um tempo maior de fabricação e entrega, entretanto o cenário, com o advento da 
pandemia mudou, o prazo médio para entrega de equipamentos tem girado em torno de 120 (cento 
e vinte) dias. Embora a pandemia tenha se estabelecido em 2020 e venha reduzindo os números 
de casos, ações de isolamento e Lockdown, as ações durante esse período nos trouxe uma nova 
realidade de entrega, que afeta os grandes fabricantes de tecnologia.Diariamente, é necessário 
enviar pedidos de dilação de prazo de entrega e a maior parte dos Órgãos tem deferido e relatado 
que fornecedores diversos vem apresentando as mesmas dificuldades nas entregas. Existe hoje no 
mercado, uma grande escassez de insumos (matéria-prima) necessários para a fabricação dos 
equipamentos de informática. O objetivo final de todo fornecedor é realizar as entregas no menor 
prazo possível, atendendo bem aos clientes e consequentemente recebendo pela venda realizada, 
entretanto os editais necessitam refletir prazos condizentes com a realidade, cabendo ao fornecedor 
envidar os esforços necessários para efetivar as entregas de forma otimizada. Manter prazos irreais 
em licitações, ou negar os questionamentos alegando que a “pandemia” é algo já superado, é 
ignorar a nova realidade de falta de insumos, situação essa sem precedentes, podendo restringir a 
participação de fornecedores potenciais, reduzindo a competição no certame, bem como a 
economicidade ao Órgão.  Diante do exposto, considerando que ainda estamos sofrendo 
consequências de âmbito mundial devido à pandemia do COVID-19. Solicitamos que seja 
concedido o prazo de 120 (cento e vinte) dias contados a partir do recebimento da Ordem de 
Fornecimento de Bens/Empenho ou da assinatura do contrato, para que seja realizada a entrega 
dos equipamentos. Podemos considerar tal prazo? 
RESPOSTA 2: A EPE irá analisar os pedidos de prorrogação do prazo de entrega, devidamente 
comprovados e com justificativa, caso a caso, cabendo a EPE aceitar ou não o pedido de 
prorrogação. 
 


