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Assunto: Resposta aos questionamentos da empresa LANLINK SOLUÇÕES E 

COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S.A., interessada em participar do   PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 022/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04-001.476/19-20. 

Conforme solicitado através de e-mail enviado para a Comissão Permanente de Licitação, onde a 

empresa LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S.A., 

interessada em participar do processo da licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2019, apresenta 

questionamentos que passamos a fazer os devidos esclarecimentos a seguir: 

Questionamento 1 – “Sobre a assinatura dos contratos de licenciamento” 

Resposta: Em virtude deste processo de contratação se basear em um acordo de software diretamente 

com o fabricante, termos adicionais poderão ser assinados diretamente com o fabricante. 

Questionamento 2 – “Sobre a contratação mínima de SKUs para o Microsoft Azure” 

Resposta: Conforme item 2.2-b do termo de referência deste edital, a contratada deverá seguir o 

acordo microsoft-prodabel pdb001/2019 que em seu item 1.6 define os critérios de elegibilidade do 

fabricante. 

 

Questionamento 3 – “Sobre o desconto de Azure fornecido pelo fabricante:” 

Resposta: Conforme acordo microsoft-prodabel pdb001/2019, o item 1.8 deixa claro que a Microsoft 

no Brasil adota o modelo indireto de vendas. Dessa forma, as referidas revendas autorizadas são 

responsáveis pelo preço final ao cliente devendo arcar com a proposta apresentada no momento da 

licitação. 

 

Questionamento 4 – “Sobre o pagamento dos itens EA/EAS/SCE” 

Resposta: Não, o entendimento não está correto. Para os itens mencionados o pagamento será 

realizado mensalmente. 

 

Questionamento 5 – “Sobre a contratação mínima de Software Assurance (SA):” 

Resposta: Não, o entendimento não está correto. A Contratada deverá seguir estritamente o que é 

solicitado no edital. 

 

Questionamento 6 – “Sobre o prazo para utilização dos Créditos do Azure ” 

Resposta: Não, o entendimento não está correto. A Contratada deverá seguir estritamente o que é 

solicitado no edital. 

 

Questionamento 7 – “Sobre as licenças para fins de avaliação e testes” 

Resposta: Não, o entendimento não está correto. A Contratada deverá seguir estritamente o que é 

solicitado no edital. 
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Questionamento 8 – “Sobre as licenças para fins de avaliação e testes ” 

Resposta: Não, o entendimento não está correto. A Contratada deverá seguir estritamente o que é 

solicitado no edital. 

 

Questionamento 9 – “Sobre as definições para “Microsoft Leader Architected” 

Resposta: Sim, o entendimento está correto. 

 

Isto posto, entendendo como realizados todos os esclarecimentos, nos colocamos à disposição para 

quaisquer outras informações adicionais que julgarem necessárias 

 

 

Belo Horizonte, 27 de setembro de 2019. 

 

 

 

Roberto lauar Câmara 

Pregoeiro 

 


