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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 

PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 01/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº. 04/2020 

ESCLARECIMENTO SOLICITADO PELA LICITANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A 

 

O Pregoeiro do Município de Nova Lima no exercício de sua competência, 
tempestivamente responde à solicitação de esclarecimentos sobre o Edital do Processo em epígrafe, 
apresentada pela licitante TELEFÔNICA BRASIL S/A, com as seguintes razões de fato e de direito: 

A Prefeitura Municipal de Nova Lima publicou edital de licitação, na modalidade Pregão 
Presencial – Registro de Preços, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços técnicos sob demanda, constando de elaboração de projetos executivos de rede de 
comunicação (cabeamento estruturado, wireless e de energia elétrica), execução de infraestrutura de 
rede comunicação (cabeamento lógico e energia elétrica), com fornecimento de materiais e de 
equipamentos e ativos de rede. 

A licitante TELEFÔNICA BRASIL S/A, apresentou pedido de esclarecimentos ao edital, aos 
quais passamos a responder: 

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

LOTE 1 – Itens 3 e 4 -   “ Licença de uso do Microsoft Windows Server Core 16 Lic – 
Acadêmico e Licença de uso do Microsoft Windows Server – call para dispositivos – Acadêmico 

LOTE 2 – Item 2 – “Licença de uso do Microsoft Project Standard Acadêmico” 

 Para ambos os lotes e itens citados, estão solicitando que as licitantes apresentem  
valores de licenças Acadêmicas. Contudo, para que esse benefício seja oferecido, a Microsoft exige que 
esse tipo de licença seja faturada para uma instituição que esteja classifica dentro do cadastro da 
Microsoft com Educacional.  

 Nesse contexto, pedimos esclarecimentos se seguimos considerando todas as licenças 
do lote 1 e 2 para Governo , pois que trata-se de um processo licitatório feito pela Prefeitura de  Nova 
Lima, inscrita no CNPJ sob o nº 22.934.889/0001-17 , que está classificada pela Microsoft como Governo 
e não como Educacional. Caso contrário, peço que esclareçam em qual CNPJ as licenças acadêmicas 
serão faturadas. 
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Haja vista que as alegações trazidas pela impugnante são afetas exclusivamente a 
questões técnicas relacionadas ao objeto, solicitei ao setor requisitante que verificasse os apontamentos 
e manifestasse a respeito. 

Deste modo, a Sra. Lídia Maria Otono Vasconcellos, Assessora Gerente da Secretaria 
Municipal de Administração, manifestou-se nos seguintes termos: 

As licenças educacionais serão direcionadas para a Secretaria de Educação do Município 
de Nova Lima. A Secretaria é um órgão da Administração Direta, portanto não possui CNPJ próprio. A 
Secretaria de Educação conta com diversas unidades administrativas e 30 escolas municipais. Ou seja, o 
CNPJ do Município é único para toda a sua estrutura administrativa. 

Diante do exposto, tem-se por respondido o pedido de esclarecimentos da 
licitante  TELEFÔNICA BRASIL S/A. 

 

Nova Lima 27 de março de 2020. 

 

 

Daniel Santana Soares 
Pregoeiro 


