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Questionamento acerca do Pregão Eletrônico nº 008/2020, Processo Licitatório 056/2020 

 
Seguem as perguntas acerca do referido processo licitatório 

 
1) A Legislação vigente em âmbito nacional, em especial o Decreto 7.660/2011 e Convênio 

ICMS 101/97, concebem benefícios fiscais para equipamentos utilizados em geração de 
energia solar e eólica. Questionamentos se, denominado “Conjunto Fotovoltaico CJFV”, 
poderá ser faturado com os NCMs nº 8501.32.20 e 8501.33.20 (conforme a potência, para 
melhor aproveitamento Fiscal. Cumpre observar que na Nota Fiscal de Venda do Gerador 
Solar Fotovoltaico, incidirá PIS e COFINS nas suas alíquotas respectivas, ICMS 0% e IPI 0%. 
Não cabendo, na emissão da nota fiscal de venda, nenhuma incidência de impostos sobre 
serviços, pois todos os serviços estão contemplados na industrialização do Gerador Solar 
Fotovoltaico, mediante a emissão dos NCMs 8501.32.20 e 8501.33.20. Dado o exposto, 
entendemos que o não aproveitamento fiscal, conforme a legislação supracitada, com IPI 
zero e isenção de ICMS traz impacto significativo no custo da aquisição para a contratante. 
Com isto, questionamos: 

a) O órgão aceitará o faturamento na forma de Gerador Fotovoltaico a fim de obter o 
aproveitamento fiscal, consequentemente adquirir o objeto do certame por um custo 
menor? Sendo que, dessa forma, não haveria a emissão de nota fiscal de serviço. 
Apenas de produto. 

b) Havendo a possibilidade de faturamento de todo o conjunto com uma única nota fiscal 
de equipamento (gerador fotovoltaico) entendemos que deverá ser apresentado 
apenas uma composição de BDI, referente a material, pelo motivo explicado acima. 
Solicitamos confirmar o nosso entendimento. 

2) Acerca das exigências técnicas desse edital, perguntamos o que segue: 

a) Gostaríamos de saber qual o tipo do telhado onde será instalado o Sistema Fotovoltaico, 

isto é, o Sistema Fotovoltaico será instalado em telhado metálico, fibrocimento, cerâmico, 

laje ou solo? Caso a cara comissão de licitações não saiba, existe um tipo de estrutura para 

cada tipo de telhado citado, e essa informação influencia consideravelmente no preço 

final. 

b) Existe alguma exigência acerca dos módulos? Quanto à sua eficiência? E quanto aos 

inversores? Existe alguma exigência? 

c) Qual o local de instalação?  

 

3) Acerca do valor estimado do objeto, gostaríamos de entender a motivação da não 

divulgação do valor. Entendemos, que a não divulgação do valor de referência, faz com 

que muitas empresas com que, eventualmente, muitas empresas que queriam participar 

acabem desistindo, o que para vossa senhoria seria ruim, visto que quanto menos 

concorrência, geralmente, maior o preço.  


