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Belo Horizonte, 14 de Outubro de 2020. 

 

 

  

Assunto: Resposta técnica e administrativa ao pedido de esclarecimento da empresa INGRAM 

MICRO BRASIL LTDA, interessada em participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020, 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04-000.847/20-08. 

 

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: Conforme  itens  6.14 e 11.1, do edital. 

 

 

Questão 02) - 7.12 7.1.2. 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: Sim, o entendimento está correto.  

 

  

Questão 03)- 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. Está correto o 

nosso entendimento? 

Resposta: Sim, o entendimento está correto.  

 

Questão 04)- 14- CONDIÇÕES DE GARANTIA/ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO 

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. Está correto o nosso entendimento? 

Resposta: Sim, o entendimento está correto.  
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Questão 05)- À partir do descrito no item 2.2.15., 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, o entendimento não está correto. Serão firmados contratos de 12 meses e os créditos 

deverão ter validade de até 24 meses após o término do contrato (12+24). 

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: Todas as licenças on-premise adquirida com Software Assurance devem possuir cobertura 

de 36 meses. 

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: O fabricante encaminhará mensalmente as listas atualizadas dos seus produtos. 

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

solicitado no edital. 

 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. Esta correto nosso 

entendimento? 

Resposta: Não, o entendimento não está correto. Deverão ser obedecidos os padrões e as condições 

aprovadas de fornecimento da Microsoft para o Edital. 

Questão 10) - 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 será apenas um overview referente as licenças 

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

https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F18Os_A3tFdQGBCQqYSD_-9aYdKAm4IshP&data=04%7C01%7Canacarla%40microsoft.com%7C3a68e6c268be45f16a7608d8702f84f7%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637382697641563444%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PQrAXRI5FxyNeshCWsZp6K6tvl5EstPzbX7l29%2FxeC4%3D&reserved=0
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entendimento? 

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

solicitado no edital. 

Questão 11) - É nosso entendimento que, por haver um acordo junto ao fabricante Microsoft para 

aquisição de licenças por intermédio de TC (Termo Contratual), o processo trata-se de um Contrato 

modelo Guarda-Chuva com vigência de 24 meses  e não de uma ata de registro de Preços. Está correto 

o nosso entendimento? 

Resposta: Não, o entendimento não está correto.  

 

 

 

 
ROBERTO LAUAR CÂMARA 

PREGOEIRO 

 

 


