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Empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A , interessada em participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

023/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04-000.847/20-08. 

Questão 01) - Referente ao item “2.2.9. Nas modalidades EA/EAS e SCE os pagamentos serão 

mensais de acordo com os parâmetros de utilização e consumo” é correto que a aferição das licenças 

utilizadas serão efetuadas mensalmente e o pagamento será efetuado de uma só vez (oneshot) por todo 

o período do contrato? Está correto o nosso entendimento? 

Resposta: Não, o entendimento não está correto. O pagamento é mensal. A Contratada deverá seguir 

estritamente o que é solicitado no edital. 

Questão 02) - Referente ao item “2.2.10. O modelo SCE deve possibilitar a Reserva de Instâncias 

(RI´s) daqueles produtos e serviços elegíveis ao modelo sendo que, nesses casos, o pagamento 

será “Up-front” e receberá um desconto adicional em função do produto/serviço escolhido e do 

período de tempo reservado” é correto considerar que será contratado o Part 

Number AzureMonetaryCommitment (AMC) para utilização dos serviços do Azure e que o desconto 

será efetuado no Part Number contratado e não no serviço do Azure especificado? Está correto o nosso 

entendimento? 

Resposta: Não, o entendimento não está correto. Os descontos devem ser aplicados sobre os serviços, 

conforme o que é solicitado no edital. 

Questão 03) - Referente ao item “ 2.2.11. Todos os descontos oriundos ou não das Reservas de 

Instâncias (RI´s) deverão ser facilmente identificáveis no portal Microsoft 

Azure: https://portal.azure.com/.”  é correto considerar que será contratado o Part 

Number AzureMonetaryCommitment (AMC) para utilização dos serviços do Azure e que o desconto 

será efetuado no Part Number contratado e não no serviço do Azure especificado? Está correto o nosso 

entendimento? 

Resposta: Não, o entendimento não está correto. Os descontos devem ser aplicados sobre os serviços, 

conforme o que é solicitado no edital. 

Questão 04) - Referente ao item “2.2.12. A critério da Contratante, o quanto seja e a qualquer tempo, 

deverá ser possível a habilitação e inabilitação, sem custo adicional, do Benefício Híbrido, modelo de 

licenciamento SCE para os produtos e serviços elegíveis a este benefício, (desde que com autorização 

de serviço ativo) e que passarão a usufruir da economia (%) gerada por esta opção.”É correto 

considerar que as habilitações dos serviços devem ser autorizadas pelo fornecedor de Serviços 

(MICROSOFT) e que estas questões devem ser tratadas com os mesmos? Está correto o nosso 

entendimento? 

Resposta: Não, o entendimento não está correto. A contratação se dá entre contratante e a contratada. 

A contratada deverá gerenciar o contrato e as necessidades da contratante.  

Questão 05) - Referente  ao item “2.2.13. A opção Benefício Híbrido e da Reserva de Instâncias 

poderá ser ativada, desativada ou cancelada a qualquer tempo sem custos adicional e facilmente 

identificável no Portal Microsoft Azure.” https://portal.azure.com/.”  é correto considerar que será 

contratado o Part Number AzureMonetaryCommitment (AMC) para utilização dos serviços do Azure 

e as tratativas referente ao serviço do Azure deverão ser tratadas pelo fornecedor de Serviços 

(MICROSOFT). Está correto o nosso entendimento? 

https://portal.azure.com/
https://portal.azure.com/
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Resposta: Não, o entendimento não está correto. A Contratada deverá seguir estritamente o que é 

solicitado no edital. A contratada deverá gerenciar o contrato e as necessidades da contratante.  

Questão 06) - Referente ao item “2.2.14. A opção Reserva de Instâncias após ativada, poderá ser 

desativada ou cancelada a qualquer tempo e facilmente identificável no Portal Microsoft Azure. O 

cancelamento antecipado e imotivado da RI poderá incorrer no deságio de 12% proporcional ao tempo 

inicialmente contratado no Termo de Confirmação” é correto considerar que será contratado o Part 

Number AzureMonetaryCommitment (AMC) para utilização dos serviços do Azure e as tratativas 

referente ao serviço do Azure deverão ser tratadas pelo fornecedor de Serviços (MICROSOFT). Está 

correto o nosso entendimento? 

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

solicitado no edital. A contratada deverá gerenciar o contrato e as necessidades da contratante.  

Questão 07) - Referente ao item “2.2.15. 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.” é correto considerar que será contratado o Part 

Number AzureMonetaryCommitment (AMC) para utilização dos serviços do Azure e as tratativas 

referente ao serviço do Azure deverão ser tratadas pelo fornecedor de Serviços (MICROSOFT). Está 

correto o nosso entendimento? 

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

solicitado no edital, garantindo os 36 meses (12+24) de cobertura contratual para os itens pré-pagos. 

Além disso, a contratada deverá gerenciar o contrato e as necessidades da contratante. 

 

Questão 08) - Referente ao item “2.2.16. As regras gerais, documentação, bilhetagem do serviço e 

demais especificidades do licenciamento SCE (Azure) seguem o estabelecido nos endereços 

eletrônicos abaixo, desde que não confrontem com o estabelecido neste Termo de Referência” é 

correto considerar que será contratado o Part Number AzureMonetaryCommitment (AMC) para 

utilização dos serviços do Azure e as tratativas referente ao serviço do Azure deverão ser tratadas 

pelo fornecedor de Serviços (MICROSOFT). Está correto o nosso entendimento? 

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

solicitado no edital. A contratada deverá gerenciar o contrato e as necessidades da contratante.  

Questão 09) - Referente ao item “ 2.2.17. Caso haja evento promocional oficial por parte da fabricante 

no mercado brasileiro, corporativamente ou individualmente para a PRODABEL ou para a Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte, dentre os itens da tabela do Acordo de Software celebrado entre a 

Prodabel e a Microsoft PDB.001.2019, serão aplicados, de imediato, à Tabela vigente.” é correto 

considerar que será contratado o Part Number AzureMonetaryCommitment (AMC) para utilização dos 

serviços do Azure e as tratativas referente ao serviço do Azure deverão ser tratadas pelo fornecedor de 

Serviços (MICROSOFT). Está correto o nosso entendimento? 

Resposta: Não, o entendimento não está correto. Deverá ser seguido as condições de desconto 

informadas pelo fabricante. E a contratada deverá gerenciar o contrato e as necessidades da 

contratante.  
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Questão 10) - Referente ao item “7.2.5. Os créditos “Azure” adquiridos e/ou gerados, decorrentes ou 

não, do uso do SKU possuem vigência de até 24 (vinte e quatro) meses mesmo na hipótese de ocorrer 

em data posterior ao encerramento do seu respectivo contrato gerador.” consideramos que o Part 

/Number AzureMonetaryCommitment (AMC) será contratado e poderá ser utilizado até o final do 

contrato especificado. Está correto o nosso entendimento? 

Resposta: Não, o entendimento não está correto. Serão realizados contratos de 12 meses e os créditos 

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

Questão 11) - Referente ao 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.” É correto considerar que na reunião de entrega das licenças todas as dúvidas e 

entendimentos referente ao uso correto das tabelas de preços, suas nomenclaturas e aplicabilidade no 

ambiente da CONTRATANTE deverão ser esclarecidas e que não haverá necessidade de treinamentos 

durante a execução do contrato? Está correto o nosso entendimento? 

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

solicitado no edital. A contratada deverá gerenciar o contrato e as necessidades da contratante.  

Questão 12) - Referente ao item “7.3.2. A critério da CONTRATANTE, os pedidos de contratação via 

modelo SP+, de Licenças de Uso Perpétuo com Manutenção (LicSAPk) e das Renovações de 

Manutenção, poderão ser fornecidos com 12, 24 ou 36 meses de Manutenção, chamado e conhecido 

como Software Assurance (SA).” É correto considerar que o prazo de contratação e respectivo 

Software Assurance (SA) deverão ser fornecidos baseados no prazo do contrato estipulado no Termo 

de Referência e na documentação do Edital? Está correto o nosso entendimento? 

Resposta: Não, o entendimento não está correto. Deverão ser seguidas as condições e modelos de 

contratação oferecidos pelo fabricante e disponibilizados nas listas de preços divulgadas. 

Questão 13) - Referente ao 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.” É correto considerar que o prazo de contratação e 

respectivo Software Assurance (SA) deverão ser fornecidos baseados no prazo do contrato estipulado 

no Termo de Referência e na documentação do Edital? Está correto o nosso entendimento? 

Resposta: Não, o entendimento não está correto. Deverão ser seguidas as condições de contratação 

de Software Assurance (SA) de acordo com os modelos oferecidos pela Microsoft e disponibilizados 

nas listas de preços divulgadas. 

Questão 14) - Referente ao item  “7.3.4. Nas renovações fracionadas, somente da 

componente “manutenção” ou “SA” das licenças de uso, o preço será 1/3 ou 2/3 do respectivo 

preço “SA” “cheio” de 36 (trinta e seis) meses.” É correto considerar que o prazo de contratação e 

respectivo Software Assurance (SA) deverão ser fornecidos baseados no prazo do contrato estipulado 

no Termo de Referência e na documentação do Edital? Está correto o nosso entendimento? 

Resposta: Não, o entendimento não está correto. Deverão ser seguidas as condições de contratação 

de Software Assurance (SA) de acordo com os modelos oferecidos pela Microsoft e disponibilizados 

nas listas de preços divulgadas. 
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Questão 15) - Referente ao item “7.3.5. Nos casos de contratação fracionada de Manutenção via SP, 

(12 ou 24 meses) a PRODABEL deverá comunicar à CONTRATADA, por escrito, com antecedência 

de 60 dias do seu vencimento, a intenção de renovar ou não a manutenção (SA – Software Assurance) 

por novo período de tempo” É correto considerar que o prazo de contratação e respectivo Software 

Assurance (SA) deverão ser fornecidos baseados no prazo do contrato estipulado no Termo de 

Referência e na documentação do Edital? Está correto o nosso entendimento? 

Resposta: Não, o entendimento não está correto. Deverão ser seguidas as condições de contratação 

de Software Assurance (SA) de acordo com os modelos oferecidos pela Microsoft e disponibilizados 

nas listas de preços divulgadas. 

Questão 16) - Referente ao item “7.3.6. A CONTRATADA deverá providenciar junto à Microsoft os 

contratos de licenciamento de software ou contratos de Serviços Online ou Serviços da Microsoft 

SEMPRE SOB DEMANDA e as autorizações de fornecimento serão realizadas conforme 

acionamento e emissão do TERMO DE CONFIRMAÇÃO (TC), pela CONTRATANTE” é correto 

considerar que a CONTRATANTE deverá solicitar tais informações ao Prestador do Serviço 

(MICROSOFT) a partir dos canais de suporte disponibilizados pelo mesmo?. Está correto o nosso 

entendimento 

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

solicitado no edital. A contratada deverá gerenciar o contrato e as necessidades da contratante.  

Questão 17) - Referente ao item “7.3.7. A CONTRATADA deverá elaborar junto à Microsoft os 

contratos com prazos de vigência conforme previstos nas tabelas de produtos e serviços. ” É correto 

considerar que o prazo de contratação e respectivo Software Assurance (SA) deverão ser fornecidos 

baseados no prazo do contrato estipulado no Termo de Referência e na documentação do Edital? Está 

correto o nosso entendimento? 

Resposta: Não, o entendimento não está correto. Deverão ser seguidas as condições de contratação 

de Software Assurance (SA) de acordo com os modelos oferecidos pela Microsoft e disponibilizados 

nas listas de preços divulgadas. 

 Questão 18) - Referente ao item “ 7.6.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar ainda, sem custo, 

as API´s (ApplicationPrograming Interface) “Azure” que possibilitem baixar e tratar informações 

de “billing” no sistema ERP (Enterprise Resource Planning) da CONTRATANTE”, é correto 

considerar que as API´s são fornecidas pelo Prestador do Serviço (Microsoft) e que a 

CONTRATANTE deverá solicitar tais informações ao Prestador do Serviço (MICROSOFT) a partir 

dos canais de suporte disponibilizados pelo mesmo?. Está correto o nosso entendimento? 

Resposta: O entendimento está parcialmente correto. Entendemos que as API´s são fornecidas pelo 

fabricante, mas a contratada deverá gerenciar e conduzir junto ao fabricante todas as necessidades da 

contratante.  

Questão 19) - Referente ao item “9.1. Entrega dos programas de computador” e seus demais sub-itens, 

é correto considerar que não haverá entrega de qualquer documentação física para este processo e que 

a entrega das licenças será efetuada a partir da utilização de usuário e senha no Portal de 

Licenciamento do Prestador do Serviço (MICROSOFT) 

 

Resposta: Sim, o entendimento está correto.   
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Questão 20) - Referente ao item “9.2. Instalação dos programas de computador” e seus demais sub-

itens, é correto considerar que não nenhuma atividade de instalação e configuração de equipamentos 

do CONTRATANTE considerado que o escopo do Edital refere-se ao fornecimento de Licenças 

Microsoft? Está correto o nosso entendimento? 

Resposta: Sim, o entendimento está correto.   

 Questão 21) - Referente ao item “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.” É correto considerar que a prestação dos serviços de garantia e assistência técnica, fora 

as manutenções programadas serão efetuadas pelo Prestador do Serviço (MICROSOFT) e que a 

solicitação do serviço deverá ser efetuada pelos canais de suporte disponibilizados pelo mesmo? Está 

correto o nosso entendimento? 

Resposta: Sim, o entendimento está correto.  O suporte e atendimento seguirá o padrão estabelecido 

pelo fabricante.  

 

Belo Horizonte, 15 de outubro de 2020. 

Pregoeiro  

Roberto Lauar Câmara. 

 

 

 


