
QUESTIONAMENTOS PREGÃO 08/2019 

 

1)      No Termo de Referência em, “2. DO OBJETO”, é dito conforme abaixo: 

“2.1. Contratação de assinatura de 260 (duzentas e sessenta) licenças da solução em nuvem 

Microsoft Office 365, integrante da modalidade enterprise agreement subscription, para um 

período de 12 (doze) meses, segmentadas e quantificadas conforme apresentado adiante:” 

Diante disso, entendemos que o Edital se trata da aquisição de licenças de Office. Porém, no 

item no item 9.7 abaixo não ficou claro se será adquirido também no Edital serviço de 

instalação e migração de licenças. 

“9.7. Após o término da instalação de todas as licenças de software e seus serviços e 

verificação da qualidade, quantidade e das especificações contratadas e consequente 

aceitação em conformidade com este Projeto Básico será emitido, Termo de Recebimento 

definitivo.” (grifo nosso) 

Visto isto, entendemos que não está sendo contratado nenhum tipo de serviço de instalação 

ou migração, somente entregas de licenças. Sendo assim, a instalação será por parte da 

CONTRATANTE e não da CONTRATADA. Está correto nosso entendimento? Caso contrário, 

solicitamos a gentileza de maiores esclarecimentos. 

 

RESPOSTA: Sim está correto. Cabe a contratada disponibilizar as licenças e à contratante 

cabe, após inspeção e conferência, emitir o Termo de Recebimento Definitivo. 

 

AVISOS 

AVISO 1: As propostas que não estejam cadastradas conforme o item 5.10.1 do Edital (ou seja, 

considerando o valor global de 12 meses como "proposta de preço") serão DESCLASSIFICADAS 

anteriormente à fase de lances. 

 

AVISO 2: O contrato poderá, a critério da Adasa, ser prorrogado para até 36 meses (item 7.1 do 

Edital). A minuta do edital faz referência a "60 meses" de forma equivocada. 

 

AVISO 3: O pagamento ao contratado será feito em "parcela única", conforme item 13.1 do 

Termo de Referência.  O item 11.1 da minuta de contrato traz o a palavra "mensalmente" de 

forma equivocada, a minuta será adequada quando da assinatura do contrato. 


