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PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 

 
LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A - CNPJ 19.877.285/0001-71 

 
1) QUESTIONAMENTO:  
 
Entendemos que para o Hardware o faturamento poderá ser feito através de nota fiscal de mercadorias e os 
Softwares e Serviços através de nota fiscal de serviços obedecendo a legislação vigente, desde que para cada 
item a soma da nota fiscal de mercadoria e serviços totalizem o preço apresentado na proposta para o respectivo 
item. Está correto o nosso entendimento?  
 
 
RESPOSTA:  
 
O entendimento está parcialmente correto. O faturamento poderá ocorrer mediante emissão de notas fiscais 
distintas para as mercadorias e os serviços, desde que sejam itens distintos no edital. No edital, trata-se da 
compra de 01 (um) único item, incluindo obrigações acessórias, não sendo cabível a emissão de nota fiscal para 
serviços. 
 
 

 
2) QUESTIONAMENTO:  
 
De acordo com a legislação fiscal vigente, o CNPJ é um número único que identifica uma pessoa jurídica, onde os 
oito primeiros números formam a "raiz" (identificador da empresa), os quatro números seguintes formam o 
"sufixo" (que identifica uma unidade de atuação de empresa) e os dois últimos números formam os "dígitos 
verificadores" (resultado de uma equação com os números anteriores). Entendemos que a contratada poderá 
emitir faturas em Notas Fiscais distintas, aceitando-se variação no sufixo e no dígito verificador do CNPJ emissor 
da Nota Fiscal, de acordo com o objeto faturado (produtos, softwares ou serviços). Está correto o nosso 
entendimento? 
 
 
RESPOSTA:   
 
O entendimento está correto. A emissão de Nota Fiscal no valor integral ou parciais (estas devendo somar o valor 
integral) do contrato tanto pela matriz quanto pela filial são permitidos, pois “licitante” é a pessoa jurídica e não 
o estabelecimento (CNPJ), logo, tanto a matriz quanto a filial podem executar o contrato, haja vista tratar-se da 
mesma pessoa jurídica. Salientamos que o licitante deverá observar que, no edital, trata-se da compra de 01 
(um) único item, incluindo obrigações acessórias, não sendo cabível a emissão de nota fiscal para serviços. 
 
 
 

 
OBS.¹: RESPOSTAS SUBSIDIADAS PELA ANÁLISE TÉCNICA DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO/MPBA. 
 
OBS.²: QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS SERÃO DISPONIBILIZADOS NO SITE DO MPBA E INSERIDOS EM 
SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES. 
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