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Esclarecimento 05/11/2018 19:11:55
 
Prezado(a) Pregoeiro(a), bom dia Esta empresa, interessada em participar do processo licitatório em referência e sendo
item necessário à formulação da nossa Proposta, remete os questionamentos abaixo: Q1) Com relação ao faturamento do
item 04 - SOFTWARE DE BACKUP E RECUPERAÇÃO DE DESASTRE VEEAM PARA AMBIENTE VIRTUALIZADO: Pergunta:
Quanto a emissão de nota fiscal de serviço: Notamos que no edital não há descrição sobre a forma de faturamento em
relação ao item 04 desta licitação, e por este motivo, faz-se necessário o presente questionamento. É de amplo
conhecimento que os produtos do item acima destacado, não corresponde ao fornecimento de bem material, e sim, de um
serviço para o uso, motivo pelo qual, as empresas que atuam neste segmento realizam o faturamento através de nota fiscal
de serviços (ISS). Tendo em vista que o objeto da presente licitação trata-se de licenças de software, entendemos que será
aceito emissão de nota fiscal de serviço, até por que a aquisição da ferramenta de software por si só já determina a
prestação de um serviço. Está correto tal entendimento? Q2) Ao postarmos os preços da proposta com o valor acima do
valor estimado do edital, entendemos que não seremos desclassificados e iremos para lances, nosso entendimento está
correto? No aguardo de breve resposta.
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Resposta 05/11/2018 19:11:55
 
Senhora Representante, Em resposta aos questionamentos formulados por essa empresa, informo a Vossa Senhoria o
seguinte: 1) Com relação à primeira pergunta, Q1, poderá ser emitida a Nota Fiscal de Serviços para o item 4 – SOFTWARE
DE BACKUP E RECUPERAÇÃO DE DESASTRE VEEAM PARA AMBIENTE VIRTUALIZADO, consoante informação da
Coordenadoria de Orçamento, Finanças e Contabilidade deste Tribunal, no sentido de que “... a responsabilidade pela
emissão da Nota Fiscal (ou documento equivalente) é do prestador do serviço ou do fornecedor do material. Quanto ao
questionamento Q1 contido na mensagem da empresa, devido ao fato do objeto do item 04 do edital se tratar de licença de
uso de programas de computação (software), poderá ser aceito a emissão de Nota Fiscal de Serviços, em consonância ao
disposto na Lei Complementar nº 116, 31 de julho de 2003”. 2) Quanto à segunda pergunta, Q2, essa empresa NÃO será
desclassificada por cadastrar, no sistema Comprasnet, valor acima do estimado, podendo ir à fase de lances. No entanto,
após a fase de lances, será observado o disposto no subitem 11.11 do edital, que assim preceitua: “Tratando-se de
adjudicação por itens, não serão aceitos seus valores em patamares superiores aos respectivos preços estimados para esta
licitação, salvo em caso de diligência realizada pelo pregoeiro que retifique o valor médio estimado, cujos atos deverão estar
devidamente registrados nos autos da licitação”.
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