
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE  

BELO HORIZONTE S/A – PRODABEL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04.000.988/22-00 

 

 

OBJETO: Promover Registro de Preços pelo período de 12 (doze) meses, visando 

estabelecer DESCONTO LINEAR (%) a ser aplicado para aquisição de produtos e 

serviços sob demanda, da Plataforma Tecnológica “Microsoft”, conforme Acordo de 

Software PDB.001/2019 com sua respectiva tabela de preços, e ainda,  conforme 

definições e especificações contidas no respectivo Acordo e no termo de referência e 

anexos deste edital. 

 

TIPO: MAIOR DESCONTO LINEAR (%) 

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO 

FORMA DE FORNECIMENTO: PARCELADO 

PRAZO DE ANCORAGEM: 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS DA DATA DE PUBLICAÇÃO, 

CONFORME LEI FEDERAL N° 13.303/2016 E REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E 

CONTRATOS DA PRODABEL. 

 

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: até o dia 08/11/2022, às 08:00hs 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 08/11/2022, às 08:00hs 

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: dia 08/11/2022, às 10:00hs 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília. 

 

Pedido de esclarecimento: 

A CLARO S.A., CNPJ n.º 40.432.544/0001-47, com Sede Social localizada à Rua Henri 

Dunant, nº 780, Torres A e B, bairro Santo Amaro, CEP: 04.709-110, na Cidade e 

Estado de São Paulo, por seu representante legal infra-assinado, vem, 

respeitosamente, à presença desse I. Pregoeiro apresentar 

ESCLARECIMENTO/QUESTIONAMENTO, ao Pregão Eletrônico 018/2022. 

 



1) - "...É possível informar mesmo sem exatidão qual será o volume de valores em 

R$ de consumo de nuvem Azure e qual será o volume de valores em R$ de licenças 

Microsoft? Esse detalhamento de consumo é importante pois como é solicitado 

desconto linear ele impacta na formação dos valores de Nuvem e Licenças que serão 

consumidos em separado..." 

 

R:  Não É POSsível informar, mesmo que aproximadamente, o valor destinado a cada 

item ou objeto da tabela da Microsoft, sendo que o valor total estimado par todos os 

itens, no geral, para aquisição, é de R$5.000.000,00, conforme previsto no item 22 

do Termo de Referência. 

 

2) - "...Nos itens acima, 10.1.27 e 10.1.29 entendemos que tal recurso possa ser 

subcontratado. Nosso entendimento está correto?  ..." 

 

R: Não, o entendimento não está correto. É vedada a subcontratação total ou parcial 

de terceiros para execução do objeto deste termo e seus anexos, salvo no caso da 

subcontratação do fabricante, conforme explícito no item 27 do termo de referência. 

 

3) - "...Nos itens acima, 10.1.28 e 10.1.30 entendemos que tal recurso para ministrar 

o treinamento possa ser subcontrato. Nosso entendimento está correto?.." 

 

R: Não, o entendimento não está correto. É vedada a subcontratação total ou parcial 

de terceiros para execução do objeto deste termo e seus anexos, salvo no caso da 

subcontratação do fabricante, conforme explícito no item 27 do termo de referência. 
 

 

 

Belo Horizonte, 25 de outubro de 2022. 

Roberto Lauar Câmara 

Pregoeiro   

 


