
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 INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, sediada Av. Piracema, 

1.341, Galpões 3 e 4, parte – CEP: 06460-030 – Bairro: Tamboré – Barueri – SP, 

CNPJ: 06.241.557/0001-09, pessoa jurídica de direito privado, devidamente 

qualificada a participar do procedimento licitatório acima referenciado, por intermédio 

de seu representante legal, tempestiva e respeitosamente, vem perante a essa 
denotada Comissão de Licitação, solicitar os seguintes esclarecimentos: 

 

 

 



Questão 01) 

Como este edital é eletrônico utilizando o sistema www.licitacoes-e.com.br , 

entendemos que, para a proposta classificada para a fase de lances será necessário 

apenas informar na descrição a marca e modelo dos produtos propostos, não sendo 

necessário anexar nenhum documento técnico que comprove as características 

exigidas no edital. Entendemos ainda que apenas em caso de vencermos o processo 

licitatório será necessário encaminhar proposta de acordo com o Anexo II e também 

o material técnico comprovando que o produto proposto atende todas as 
características exigidas neste edital. Nosso entendimento está correto? 

R – Não está correto o entendimento. 

Os licitantes encaminharão exclusivamente por meio do sistema, 

CONCOMITANTEMENTE com os documentos de habilitação, proposta comercial inicial 

com a descrição do objeto e o DESCONTO LINEAR ofertado, bem como os demais 

documentos exigidos neste Edital e seus anexos, até a data e horário estabelecidos 

para abertura da sessão pública, conforme determinado no item 6.13 do Edital. 

Questão 02) 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PROTEÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO, 

DADOS PESSOAIS E/OU BASE DE DADOS 

Tendo em vista que a Contratada no que tange ao cumprimento do contrato terá 

acesso somente as informações profissionais, tais como nome, cargo, telefones 

comerciais e e-mails de funcionários e uma vez que a LGPD se refere aos dados 

pessoais, entendemos que estamos de acordo com o exigido no edital. Está correto 

o nosso entendimento? 

R - A CONTRATADA obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de 

toda informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive 

em razão de licenciamento ou da operação dos programas/sistemas, nos termos da 

Lei 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores, durante o 

cumprimento do objeto descrito no presente instrumento contratual, conforme 
determinado no item 21.1, no parágrafo primeiro, do Edital. 

Questão 03) 

12.1. Como critério de julgamento, será adotado o MAIOR DESCONTO LINEAR (%) 

adicional sobre o preço de cada item das TABELAS de preços MICROSOFT - ERP, nível 

D, modelos de licenciamento MPSA, SP+ e EA/EAS/SCE, conforme Acordo PRODABEL 

– MICROSOFT PDB.001/19. 

De acordo com o item 12.1, o desconto será aplicado na tabela vigente do fabricante, 

isto é, caso o órgão e queira fazer adesões no mês de maio/2022, será aplicado o 

desconto sobre a tabela de maio e assim sucessivamente? Com isso o % de desconto 

será sempre o mesmo, contudo a tabela da fabricante poderá sofrer alterações ao 
longo dos meses. Está correto o nosso entendimento?  

R -  Sim, está correto, o percentual de desconto será aquele registrado, enquanto a 

tabela será aquela vigente à época da contratação fornecida pela Microsoft. 

 

http://www.compras.mg.gov.br/


Questão 04) 

2.2.1. A Detentora da Ata deverá fornecer SOB DEMANDA, sem compromisso de 

aquisição, durante a vigência da ata, os Produtos e Serviços da Plataforma 

Tecnológica MICROSOFT elegíveis aos seguintes modelos e regras de licenciamento 
constantes na tabela a seguir. 

Conforme política da Microsoft, na modalidade de licenciamento EA, EAS e SCE 

abrangida neste Edital, para abertura inicial do contrato é exigido a aquisição de uma 

quantidade mínima e de itens específicos que se qualificam para abertura destes 

contratos. Entendemos que isto é de conhecimento do órgão. Para a modalidade 

contratual MPSA e Select Plus, o fabricante não exige quantitativo mínimo e nem 

item específico para abertura do contrato. Nosso entendimento está correto? 

R -  Os eventuais contratos seguirão conforme as condições previstas no acordo 

PDB.001/2019 e com base nas regras de licenciamento estabelecidas pelo fabricante. 

Questão 05) 

O certame em referência tem como objeto aquisição de licenças Microsoft no sistema 

ARP, através das modalidades contratuais EA, EAS, SCE, MPSA e Select Plus, diante 

disto junto ao fabricante Microsoft será aberto um único contrato em nome da 
Prodabel ou será aberto um contrato para cada partícipe? 

 R -  A contratação se dará entre contratante e a contratada. A contratada deverá 

gerenciar o contrato e as necessidades de cada contratante. 
  

Questão 06) 

O certame em referência tem como objeto aquisição de licenças Microsoft através da 

modalidade contratual EA, EAS, SCE, MPSA e Select+, de acordo com as regras do 

fabricante, caso o órgão venha a adquirir qualquer item que seja renovação de 

software assurance, estes itens deverão ser comprados imediatamente após o 

vencimento do software assurance atual. Isto é, se o software assurance referente a 

qualquer item vencer em fevereiro/2023, por exemplo, o pedido de renovação deverá 

enviado para a Contratada em fevereiro/2023. Entendemos que o órgão tem ciência 

desta regra para este item e qualquer outro item que seja renovação de software 

Assurance. Nosso entendimento está correto? 

 R -  As eventuais necessidades seguirão conforme as condições previstas no acordo 

PDB.001/2019 e com base nas regras estabelecidas pelo fabricante. 

Questão 07) 

O certame em referência tem como objeto aquisição de licenças Microsoft através da 

modalidade contratual EA, EAS, SCE e de acordo com as Regras da Fabricante 

Microsoft para estas modalidades, o primeiro pedido terá sua vigência de 36 (doze) 

meses completos, contados a partir do momento da ativação deste pedido junto à 
Fabricante. 

Contudo, qualquer pedido emitido após o primeiro, terá sua vigência proporcional, 

ou seja, a data de término deste(s) pedido(s) subsequentes terminarão na mesma 
data fim do primeiro contrato emitido.   



Exemplo: se o primeiro contrato for realizado em 15 de fevereiro de 2023, seu 

término de vigência será 28 de fevereiro de 2026. Já o segundo pedido(contrato) 

recebido será colocado na data de seu recebido, entretanto o fim da vigência 

contratual também será 28 de fevereiro de 2026, seguindo a política de 

comercialização da Microsoft para licenças do tipo EA/EAS/SCE, não sendo possível 

que este segundo pedido e/ou, os subsequentes, tenham vigências completas de 36 

(trinta e seis) meses. Assim sendo, para o(s) pedidos(s)/empenho(s) adicionais, o 

período de vigência das licenças deverão ser calculados de maneira pro rata, 

respeitando a data de término do contrato com a Microsoft. Desta forma, entendemos 
que o órgão tem ciência desta regra. Está correto o nosso entendimento?  

 R -  As eventuais necessidades seguirão conforme as condições previstas no acordo 

PDB.001/2019 e com base nas regras estabelecidas pelo fabricante. 
  

Questão 08)  

12.1. Para julgamento será adotado o critério de MAIOR DESCONTO LINEAR (%) a 

ser aplicado sobre o preço dos itens das tabelas de preços (R$) MICROSOFT - ERP, 

nível D, modelos de licenciamento MPSA, SP+ e EA/EAS/SCE, observadas as 

especificações e exigências deste edital e seus anexos, bem como o previsto no 
Acordo Prodabel-Microsoft PDB.001.2019.  

O item 12.1 não menciona em qual tabela será aplicado o desconto da Contratada, 

desta forma, é nosso entendimento que o desconto será aplicado na tabela vigente 

do fabricante, isto é, caso o órgão e queira fazer adesões no mês de maio/2023, será 

aplicado o desconto sobre a tabela de maio e assim sucessivamente? Com isso o % 

de desconto será sempre o mesmo, contudo a tabela da fabricante poderá sofrer 

alterações ao longo dos meses. Está correto o nosso entendimento? 

 R -  - Não, o entendimento não está correto.  De acordo com o item 12.1, o critério 

de julgamento que será adotado é o MAIOR DESCONTO LINEAR (%) adicional sobre 

o preço de cada item das TABELAS de preços MICROSOFT - ERP, nível D, modelos de 

licenciamento MPSA, SP+ e EA/EAS/SCE, conforme Acordo PRODABEL – MICROSOFT 

PDB.001/19.  De acordo com o item 2.3 a Licitante deverá ofertar, para este certame, 

um percentual de desconto linear (%) a ser aplicado sobre as tabelas do fabricante, 

em anexo a este Edital, bem como no link disponibilizado no mesmo. As condições 

referentes às atualizações de tabela estão listadas no acordo PDB.001/2019 item 1.7. 
  

Questão 09) 

De acordo com as regras da Microsoft, em contratos cuja modalidade é MPSA, que é 

o objeto solicitado, é necessário que o órgão contratante assine também um contrato 

junto a Fabricante, para processamento do pedido, ação essa que não pode ser 

executada pela Contratada conforme a política já citada. Desta forma, é nosso 

entendimento que, o órgão tem ciência desta regra. Está correto o nosso 
entendimento? 

 R -  As eventuais necessidades seguirão conforme as condições previstas no acordo 

PDB.001/2019 e com base nas regras estabelecidas pelo fabricante. 

  

 

 



Questão 10)  

De acordo com Cláusula Oitava – Da Forma De Pagamento, entendemos que a 

contratada irá efetuar o pagamento em 30 (trinta) dias corridos, independentemente 

se o item for classificado como Month, Each ou Year, a cobrança será da totalidade 

do pedido para pagar em 30 (trinta) dias corridos. Desta forma não haverá nenhuma 

cobrança mensal, com a exceção do item Azure Monetary Commitment. Está correto 

o nosso entendimento?  

 R -  Não, o entendimento não está correto. Conforme item 9 do termo de referência, 

o pagamento será realizado pela CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias corridos da 

apresentação da nota fiscal emitida pela CONTRATADA. A mesma somente será 

emitida após o adimplemento da obrigação. A Contratada deverá seguir estritamente 
o que é solicitado no edital.  

Questão 11) 

De acordo com o item 8.7.1.3, entendemos que o aceite que será dado pela 

Contratante ocorrerá apenas após a comprovação da entrega das licenças. Está 
correto o nosso entendimento? 

R -  Sim, está correto o entendimento. 

As condições e a forma de recebimento estão explícitas no item 8.7. CONDIÇÕES E 

FORMA DE RECEBIMENTO.  

  
Questão 12) 

8.4.16. Quando a vigência de um TC (Termo de Confirmação) contratado com base 

no SKU estiver próxima do seu término, os eventuais saldos remanescentes de cada 

uma das compras realizadas, sejam do tipo “Pré-Pago” ou “Up-front” serão 

considerados como “Créditos à disposição” ou vouchers para uso da PRODABEL no 
ambiente Microsoft Azure pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses. 

De acordo com o item 8.4.16, de acordo com as regras do fabricante, caso o órgão 

ainda tenha saldo disponível quando o contrato finalizar, não será possível utilizar os 

créditos remanescentes. Entendemos que órgão tem ciência dessa regra. Está correto 
o nosso entendimento?  

 R -  Não, o entendimento não está correto. A Contratada deverá seguir estritamente 

o que é solicitado no edital. Os eventuais saldos remanescentes de cada uma das 

compras realizadas, sejam do tipo “Pré-Pago” ou “Up-front” serão considerados como 

“Créditos à disposição” ou vouchers para uso da PRODABEL no ambiente Microsoft 

Azure pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, conforme acordo PBD 001/2019. 

Questão 13) 

De acordo com o item 2.13 / 8.4.12, a Contratante terá pleno acesso ao site “Portal 

Azure” e poderá acessar, o relatório de consumo, créditos disponíveis, valores e 

descrição dos itens consumidos, datas corte. Não estará disponível neste portal itens 

como, SKUs, logs, registros, descontos, promoções. Entendemos que o órgão está 
ciente desta regra. Está correto o nosso entendimento?  

 R -  Sim, o entendimento está correto. 
 



Questão 14) 

A presente ata menciona em seus documentos requisitos de serviço de suporte. 

Entretanto entendemos que a presente ata trata do registro de preços para aquisição 
de PRODUTOS e SERVIÇOS prestados pela MICROSOFT. 

No escopo das licenças que podem ser adquiridas nesta ata existem produtos ON 

PREMISES e ON LINE, ou seja, alguns produtos são para ser usados no datacenter 
do cliente, e outros são serviços que a MICROSOFT gerência. 

Para cada tipo de produto o suporte é prestado de forma diferente pelo FABRICANTE:  

- Para produtos ON PREMISES – Instalados no datacenter ou estações locais do 

cliente – o suporte é prestado da seguinte forma: 

- Para suporte a casos de emergência via TELEFONE 24x7 em ambientes on-premises 

ou híbridos - são LIMITADOS de acordo com o montante que está sendo adquirido 

de SOFTWARE ASSURANCE no contrato, que concede o benefício de suporte 

PREMIER. Cada 20.000 USD em produtos da família SERVIDOR e CAL ou cada 

200.000 USD em produtos da família SISTEMAS E APLICATIVOS dá direito a 1 
chamado escalado para PREMIER 24x7.  

- Para suporte a casos não emergenciais o suporte é ILIMITADO via portal e email. 

● Para produtos ONLINE, como por exemplo O365, os chamados de suporte são 

ILIMITADOS pelo telefone, email e portal. 

● Não existe tempo de solução para nenhum tipo de chamado e o tempo inicial 

de resposta é de 1 até 4 horas dependendo da criticidade. 

 

Entendemos que desta forma os requisitos da ata serão atendidos. Está correto nosso 

entendimento? 

Caso não esteja correto o nosso entendimento, solicitamos que sejam informados 

mais detalhes para que este concorrente consiga dimensionar e estimar o custo do 
fornecimento deste suporte. 

Precisamos saber qual expectativa de atendimentos mensais? Qual quantidade de 

usuários, estações de trabalho e servidores serão cobertas? Quais os produtos que o 

cliente deseja suporte? Todos do catálogo Microsoft? Qual o SLA pretendido? Serão 

necessários atendimento presencial? Será contemplado atendimento que envolva 

serviço emergencial/crítico? Será exigido algum nível técnico/certificação específico 

para os profissionais do suporte? 

 R -  Não, o entendimento não está correto. O suporte e atendimento será prestado 

de acordo com item 12. CONDIÇÕES DE GARANTIA/ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO 

OBJETO do edital/tr. Entretanto, caberá à CONTRATADA fornecer recursos 

presenciais ou à distância, com o(s) devido(s) conhecimento(s) técnico(s), em apoio 

às necessidades da CONTRATANTE para o  desenvolvimento de projetos, 

manutenção, administração e operação de ambientes na tecnologia MICROSOFT 

eventualmente contratados. 

 

 



Questão 15) 

A presente ata apresenta em seus requisitos prestação de serviço de consultoria em 

produtos MICROSOFT para desenvolvimento, manutenção, administração e operação 
de ambientes na tecnologia MICROSOFT. 

Entretanto entendemos que esta ata destina-se a compra de PRODUTOS e SERVIÇOS 

prestados pela MICROSOFT. Sendo assim os serviços agregados serão prestados pela 

MICROSOFT limitados de acordo com a política da MICROSFOT. Para maiores 

detalhes consulte: https://www.microsoft.com/pt-br/licensing/licensing-
programs/software-assurance-default. 

Entendemos que desta forma será atendido o edital. 

Está correto o nosso entendimento? 

Caso não esteja correto, favor informar o escopo da consultoria, os produtos 

contemplados e a quantidade de horas para cada produto que o cliente deseja 

contratar serviços de consultoria. Assim os custos destes serviços podem ser orçados 

e ofertados neste processo. 

R -  Não, o entendimento não está correto. A contratada deverá gerenciar o contrato 

e as necessidades da contratante. Caberá à CONTRATADA fornecer recursos 

presenciais ou à distância, com o(s) devido(s) conhecimento(s) técnico(s), em apoio 

às necessidades da CONTRATANTE para o  desenvolvimento de projetos, 

manutenção, administração e operação de ambientes na tecnologia MICROSOFT que 

serão eventualmente contratados. 

 
 

Belo Horizonte, 03 de novembro de 2022. 

 

 

Roberto Lauar Câmara 

Pregoeiro 

 

https://www.microsoft.com/pt-br/licensing/licensing-programs/software-assurance-default
https://www.microsoft.com/pt-br/licensing/licensing-programs/software-assurance-default

