
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE BELO HORIZONTE S/A - PRODABEL Pregão Eletrônico Nº 

023/2020  

OBJETO:   

PROMOVER REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA 

FORNECIMENTO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS MICROSOFT, 

CONFORME TABELAS REFERENCIADAS NO ANEXO DESTE INSTRUMENTO QUE 

CONTÉM: SERVIÇOS  DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, CONTRATOS DE 

SERVIÇOS ONLINE, FORNECIMENTO DE MÍDIAS, SUPORTE TÉCNICO E 

A  GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DAS VERSÕES COM A FINALIDADE DE 

MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS, QUANDO FOR O CASO.  DEVEM SER OBSERVADOS 

OS MODELOS DE LICENCIAMENTO “MPSA”, “SP+” E “EA/EAS/SCE”, 

CONSIDERANDO A  CONTRATANTE COMO AMBIENTE “GOVERNO” PARA 

AQUISIÇÕES “EM VOLUME”, QUE TEM COMO BASE DE PREÇO AS  RESPECTIVAS 

TABELAS “ERP” (ESTIMATED RETAIL PRICE), EM REAIS (R$), COM DESCONTO DE 

NÍVEL “D” DISPONIBILIZADAS  PELA MICROSOFT E TAMBÉM NO ACORDO 

PRODABEL-MICROSOFT PDB.001.2019, COM DESCONTO MÍNIMO DE 

7%,  CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA E 

ANEXOS DESTE EDITAL.  

A Ingram Micro Brasil Ltda., sediada Av. Piracema, 1341 – Galpões 3 e 4 21º andar –Tamboré–

Barueri,SP – Cep:06460-030 CNPJ: 01.771.935/0002-15, 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)  

Em função da pandemia de COVID-19, entendemos que só será necessário o envio das vias 

físicas originais de proposta e  documentos de habilitação caso o pregoeiro tenha dúvidas quanto 

a veracidade dos mesmos, em caráter de diligência,  mediante solicitação do pregoeiro. Está 

correto nosso entendimento?   

 

Resposta: Sim. O entendimento está correto, conforme itens 6.14 e 10.11 do Edital. 

Questão 02)  
Consta o item “7.1.3. A critério da PRODABEL e mediante solicitação, se disponíveis, poderão 

ser solicitadas mídias físicas  correspondentes aos produtos “on-premisses” adquiridos em 

atendimento ao objeto licitado.”  

O padrão do fabricante Microsoft, para fornecimento de licenças por volume, não prevê a entrega 

de mídias físicas dos  mesmos. Logo, entendemos que a PRODABEL, para solicitar tais mídias, 

deverá solicitá-las diretamente ao fabricante e ciente  que poderão haver encargos não relativos 

ao contrato para com a contratada. Está correto o nosso entendimento?  

 

Resposta: O entendimento não está correto. Primeiramente tal informação consta no item 7.1.2 

do Termo de Referência e deverá ser observado o  item 7.1.3 do mesmo. 

Conforme  os item 7.1.2 e 7.1.3,   se disponível, o pedido poderá ocorrer e  será solicitada à 

contratada sem custos adicionais a contratante. 

 

 

 

 



Questão 03)  
Sobre o item:  

12- RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA - g) fornecer suporte remoto à 

CONTRATANTE, durante toda a vigência do  contrato para a solução de eventuais problemas 

nos produtos.  

Entendemos que o objeto da licitação é somente o desconto sobre listas de preço da fabricante 

Microsoft e que não  compreende o fornecimento de suporte adicional da contratada, logo, 

entendemos que o suporte e atendimento seguirá o  padrão estabelecido pelo fabricante para as 

modalidades dos produtos adquiridos. Está correto o nosso entendimento?  

Resposta: Sim. Seguirá o padrão do fabricante. O suporte  é um serviço vinculado ao objeto, 

poderá ser solicitado junto a contratada ou ao fabricante conforme item  7.9.4. O suporte deverá 

atender o  descrito nos itens 7.8.5 , 14.6 , 14.7  e serão executados pela contratada sem custos 

adicionais à Contratante.  

Questão 04)  

Relativo aos itens:   

“14- CONDIÇÕES DE GARANTIA/ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO  

14.1. O prazo de garantia deverá ser de 12 (doze) meses contados da data do aceite 

definitivo emitido pela  CONTRATANTE.  

14.5. A prestação dos serviços de garantia e assistência técnica, fora as 

manutenções programadas, será por  solicitação, ou seja, a CONTRATADA 

receberá da CONTRATANTE solicitação para o fornecimento de suporte  técnico, 

conforme SLA e severidades especificadas.   

14.6. A CONTRATADA deverá disponibilizar o acesso à Central de Atendimento 

para abertura e fechamento de  chamados de suporte técnico, conforme períodos, 

horários e condições estabelecidas neste TR. 14.7. A abertura de chamados através 

do “Help Desk” deverá gerar um número de protocolo para que a  CONTRATANTE 

possa ter registro documental de abertura da ocorrência e realizar o 

acompanhamento e  controle dos prazos para atendimento.” 

 

Entendemos que o objeto da licitação é somente o desconto sobre listas de preço da fabricante 

Microsoft e que não  compreende o fornecimento de suporte adicional da contratada, logo, 

entendemos que o suporte e atendimento seguirá o  padrão estabelecido pelo fabricante para as 

modalidades dos produtos adquiridos, com disponibilização ao Contratante dos  acessos aos 

portais por tipo de produto adquiridos. E a vigência do suporte será iniciada após o faturamento 

do objeto  contratado. Está correto o nosso entendimento?  

 

Resposta:    Sim seguirá o padrão do fabricante. O suporte como descrito no item 7.8.5  inicia 

com a assinatura do contrato/recebimento do empenho e a garantia da aplicação conforme item 

14.1 a partir do aceite técnico pela contratante. O suporte é um serviço vinculado ao objeto, que 

poderá ser solicitado junto a contratada ou ao fabricante conforme item  7.9.4. O suporte deverá 

atender o  descrito nos itens 7.8.5 , 14.6 , 14.7 e serão executados pela contratada sem custos 

adicionais a Contratante. 

 

Questão 05)  
À partir do descrito no item 2.2.14., onde informa que o uso da PRODABEL no ambiente 

Microsoft Azure será dado pelo prazo  de até 24 (vinte e quatro) meses, entendemos que há 

divergência no modelo de contrato SCE, visto que este possui vigência  por 36 meses, com 

cobrança mensal sobre o excedente de forma mensal e créditos pré-pagos recorrentes a cada 12 

meses.  Está correto nosso entendimento?  

 



Resposta: Não há divergência no prazo, pois atenderemos os 36 meses do modelo,  sendo a 

vigência do contrato de  12 meses e, havendo créditos ao términos, estes deverão se manter 

ativos/disponíveis  por mais  24 meses .  

Questão 06)  
Conforme descrito no item 7.3.3., o preço máximo praticado nesta situação será, respectivamente, 

o preço da licença (cheio)  + 1/3 ou 2/3 do preço praticado na tabela Microsoft ERP MPSA, SP+ 

para “SA” de 36 (trinta e seis) meses entendemos que  todas as licenças on-premise adquirida 

com Software Assurance irão possuir cobertura de 36 meses, independente do  período da ATA 

em que houve aquisição. Está correto nosso entendimento?  

 

Resposta: Sim,o entendimento está correto.  

 

Questão 07)  
As tabelas de referência do valor ERP (EstimatedRetailPrice) enviados no 

link  https://drive.google.com/drive/folders/18Os_A3tFdQGBCQqYSD_-9aYdKAm4IshP , 

fazem referência à tabela de  agosto/2020 disponibilizadas pelo fabricante. Assim, entendemos 

que os valores ERP poderão sofrer alteração, de acordo  com o mês de vigência, caso o fabricante 

realize algum reajuste futuro. Está correto nosso entendimento? 

 

Resposta: Sim, o entendimento está correto, os valores poderão ser atualizados. 

Questão 08)  

Visto a descrição do contrato EA/EAS/SCE (Fornecimento de licenças de uso e serviços na forma 

de subscrição) & (Server  andCloudEnrollment – Prestação de serviços contínuos de 

“CloudComputing” (Azure) nas modalidades: “IaaS” – Infrastructure as a Service, “PaaS” – 

Platform as a Service e “SaaS” – Software as a Service), entendemos que a Prodabel irá  realizar 

aquisição exclusiva de serviços Azure através do item Azure Monetary Commitment. Está correto 

nosso  entendimento?  

 

Resposta: Sim.  O entendimento está correto. 

Questão 09)  
Diante do exposto no item 7.2.3., onde as necessidades técnicas dos projetos “Azure”, modelo 

de licenciamento SCE, podem  ser adquiridas individualmente através dos SKUs (ou 

PartNumber) próprios ou de forma consolidada utilizando unidade(s)  monetária(s) 

“AzureMonetaryCommitment” em quantidades suficientes para atendimento ao projeto técnico 

pelo prazo  desejado, entendemos que o contrato tem por padrão aquisição anual mínimo de 10 

SKU’s, por período de 36 meses e os  demais serviços serão cobrados como excedente. Está 

correto nosso entendimento?  

 

Resposta:  Sim. O entendimento está correto. Esclareço que atenderemos todos os padrões 

oficiais do fabricante.  

Questão 10)  
No Item “7.2.6. A CONTRATADA deverá ministrar 12 (doze) treinamentos de uma hora, 

presencial ou à distância, sem ônus  adicional para a CONTRATANTE, necessário ao 

entendimento e uso correto das tabelas de preços, suas nomenclaturas e  aplicabilidade no 

ambiente da CONTRATANTE.”  

Entendemos que estes treinamentos serão apenas um overview referente às licenças adquiridas, 

esclarecendo dúvidas deste  objeto e poderá ser de forma Remota, está correto nosso 

entendimento?  

 

 



Resposta: O entendimento não está correto. Estes treinamentos serão  referentes a qualquer item 

da tabela ou seu uso. 

Questão 11)  
Relativo à apresentação de proposta bem como de sua desclassificação, consta no edital os 

seguintes itens:  

“6.14. Após a divulgação do Edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão 

exclusivamente por meio do  sistema, CONCOMITANTEMENTE com os 

documentos de habilitação exigidas no edital, proposta com a  descrição do objeto 

ofertado e o desconto, até a data e horário estabelecidos para abertura da sessão 

pública. 6.9.1. É vedada a identificação do licitante em qualquer campo ou anexo 

quando do preenchimento da proposta eletrônica, sob pena de desclassificação 

imediata.”  

Tanto no edital quanto no site do licitacoes-e, constam que este certame segue o novo decreto 

10.024, onde um de seus  dispostos é o envio da documentação de habilitação juntamente com a 

proposta, exatamente como descreve o item 6.14,  desta forma, e nosso entendimento que o item 

6.9.1, não se aplica a este processo licitatório, uma vez que, as certidões negativas entre outros 

documentos que deverão ser anexados ao certame, consta a razão social da licitante, entre outros 

dados.  Está correto nosso entendimento? 

Resposta: O entendimento não está correto. O item 6.9.1 aplica-se ao presente procedimento 

licitatório, destacando-se que, conforme art. 25, § 9°, do Decreto 17.317/2020, “os documentos 

que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso ao público após o encerramento do 

envio de lances”. 

Questão 12)  

Após a análise ao edital e seus anexos identificamos o trecho: “No caso de eventuais infrações 

cometidas no processo  licitatório ou de inadimplemento contratual, serão aplicadas as sanções 

previstas nas Leis Federais nº 13.303/2016 e nº  10.520/2002, Decretos Municipais nº 

15.113/2013, 16.954/2018, 16.538/2016 e 17.317/2020, além do Regulamento de  Contratos e 

Licitações da CONTRATANTE”,   

Em consulta aos decretos municipais, identificamos divergências quanto aos possíveis 

percentuais mínimos e máximos das  possíveis multas aplicáveis sobre as ocorrências de não 

cumprimento ao objeto licitado. Desta forma se utilizando da Lei das  estatais com base, em seu 

art. 82, que diz: “Os contratos devem conter cláusulas com sanções administrativas a 

serem  aplicadas em decorrência de atraso injustificado na execução do contrato, sujeitando o 

contratado a multa de mora, na  forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato”. 

Solicitamos a esse respeitoso órgão que descreva os  percentuais mínimos e máximos das 

possíveis multas aplicáveis as sobre as ocorrências de não cumprimento ao objeto licitado, para 

que as licitantes interessadas em participar do certame, possam avaliar os possíveis riscos/custos 

do processo.  

 

Resposta: As sanções estão previstas no Decreto 15.113/2013, bem como no instrumento 

contratual, e variam caso a caso, conforme a apuração de danos à Administração, sempre 

precedida de Processo Administrativo onde o contratado terá direito à ampla defesa e ao 

contraditório. Belo Horizonte, 09 de novembro de 2020. 

Pregoeiro 

Roberto Lauar Câmara 



 


