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Conforme solicitado através de e-mail enviado para a Comissão Permanente de Licitação, onde a 

empresa INGRAM MICRO BRASIL LTDA., interessada em participar do processo da licitação 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2019, apresenta questionamentos que passamos a fazer os devidos 

esclarecimentos a seguir: 

Questão 1 – “Conforme legislação tributária vigente, objeto licitado, por se tratar de licenças de 

Software, que correspondem a um fornecimento de um serviço para o uso perpétuo de licenças, 

entendemos que, o faturamento para este objeto poderá ser através de Nota Fiscal de Serviços. Está 

correto nosso entendimento?” 

Resposta: Como os softwares da Microsoft são tidos pelas Secretarias de Fazenda como 

"softwares de balcão", ou seja, softwares prontos sem customização, a forma de comercialização 

é Nota Fiscal de venda de produto. Cabe alertar que neste caso, como a Prodabel não é 

contribuinte do ICMS, o CFOP a ser utilizado é o 6108. 

Questionamento 2 – “Conforme modelo de contratado estipulado para esse certame, os contratos do 

tipo EA; EAS E SCE tem por regra do fabricante seu pagamento feito de forma anual. Diante do 

exposto entendemos que, o pagamento das licenças das modalidades EA, EAS E SCE serão pagas de 

forma anual. Está correto nosso entendimento?”. 

Resposta: Não, o entendimento não está correto. Para os itens mencionados o pagamento será 

realizado mensalmente. 

 

Questionamento 3 – “Em relação ao prazo de entrega do objeto licitado, é nosso entendimento que o 

mesmo ocorrerá conforme Cláusula Quarta – item 4.1.1, ou seja, contrato será de 10 (dez) dias úteis a 

partir do recebimento pela contratada da Nota de Empenho, devidamente assinada. Está correto nosso 

entendimento?”. 

Resposta: Não. Não está correto o entendimento.  Conforme disposto no item 4.1.1 o prazo 

máximo para a entrega dos produtos ou serviços especificados no objeto do contrato será de 10 

(dez) dias úteis a partir do recebimento, pela contratada, da Nota de Empenho, devidamente 

assinada. 

Isto posto, entendendo como realizados todos os esclarecimentos, nos colocamos à disposição para 

quaisquer outras informações adicionais que julgarem necessárias. 

 

Belo horizonte, 30 de setembro de 2019. 

 

Roberto Lauar Câmara 

Pregoeiro 

 


