
 

 

OFÍCIO CIRCULAR – COPEL 

Salvador, 12/07/2018. 

Referente: Esclarecimentos ao Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 005/2018. 

Objeto: SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA REGISTRO DE PREÇOS, VISAN DO A 
AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) COMPUTADORES TIPO DESKTOP, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.  

Prezados licitantes e interessados, segue abaixo a resposta aos questionamentos realizados. 

PERGUNTA 1 - A respeito das mídias de instalação dos sistemas operacionais:  
Em consonância com a preocupação global de redução de resíduos, temos por padrão o envio 
de 10% das mídias repetidas para cada lote de fornecimento. Tal medida tem como objetivo a 
redução de resíduos após o uso eventual das mídias, já que todos os programas saem pré-
instalados e pré-configurados de fábrica. Dentre estas mídias incluem-se as de 
reinstalação/recuperação do sistema operacional, aplicativos e drivers de dispositivos. 
Entendemos que esta instituição está de acordo com o fornecimento desta forma, assegurando 
que, caso seja necessário o envio de mídias complementares, o faremos sem custo adicional. 
Nosso entendimento está correto? 
 
RESPOSTA 1 - Sim. Está correto o entendimento. 
 
PERGUNTA 2 - No quesito da Nota Fiscal?  
O atual processo licita os componentes CPU, Monitor, Teclado e Mouse de forma conjunta 
(único item). Considerando que os citados componentes possuem diferentes classificações 
fiscais e diferentes tributações, obedecendo o determinado pelo  Artigo 413 Inciso IV do 
regulamento de IPI Decreto 7.212/2010, entendemos que será permitido a emissão da nota 
fiscal destacando cada componente separadamente permitindo que seja aplicada a 
classificação fiscal e tributação de cada item separadamente, sendo a soma total dos itens 
correspondente ao valor do item licitado. 
Está correto nosso entendimento? 
 

RESPOSTA 2 - Sim. Está correto o entendimento, ressaltando apenas que monitores de vídeo 
não integram o presente Registro de Preços (Pregão Eletrônico 005/2018). 
 
 
Salvador, 12 de julho de 2018. 

Carlos Magno Rehem Dantas 
Pregoeiro Oficial  


