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Setor de Licitações (Reitoria) <licitacao@ifsuldeminas.edu.br>

Parceria Microsoft 
4 mensagens

Ana Paula Rodrigues <anapaula_251@hotmail.com> 27 de outubro de 2020 09:27
Para: "licitacao@ifsuldeminas.edu.br" <licitacao@ifsuldeminas.edu.br>, "M.ALVES@EVADIN.COM.BR"
<M.ALVES@evadin.com.br>, Orlando Carro <orlando.carro@evadin.com.br>

AO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS
GERAIS
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2020
PROCESSO Nº: 23343.002032.2020-16 

Prezado Senhor Pregoeiro , Favor consultar a área técnica , pois precisamos saber se este
renomado Instituto , possuem a carta da Microsoft , ou se já fazem parte dos
programas da Microsoft ?  Em caso positivo, qual o volume ainda disponível ? uma vez que as cartas são
emitidas com quantidades de licenças que podem ser compradas com determinado desconto e num
determinado período.

No caso de não terem este acordo / carta, caso tenha interesse em participar do
programa da Microsoft, nós podemos fazer esta aproximação , onde a Microsoft irá analisar o perfil
deste Instituto , e emitirá a carta. 

EVADIN 
Ana Paula 
Jurídica 
61 99683 0103 

Livre de vírus. www.avast.com.

Setor de Licitações (Reitoria) <licitacao@ifsuldeminas.edu.br> 27 de outubro de 2020 10:41
Para: Ana Paula Rodrigues <anapaula_251@hotmail.com>
Cc: "M.ALVES@EVADIN.COM.BR" <M.ALVES@evadin.com.br>, Orlando Carro <orlando.carro@evadin.com.br>

Prezado sr. fornecedor, 
Bom dia! 
Não compreendemos a indagação formulada. O senhor vem, por meio deste e-mail,
solicitar esclarecimentos acerca do Pregão eletrônico para registro de preços nº
20/2020 (processo nº 23343.002032.2020-16), ou ofertar serviços? 

https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
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Caso a intenção seja obter esclarecimentos, deve-se especificar a que item da licitação
o senhor se refere, uma vez que o presente certame não contempla a contratação de
serviços ou de licenças, como aparentemente se entendeu, a partir da leitura do
conteúdo da sua mensagem.
Caso o senhor esteja a ofertar serviços, deixamos evidente que a Administração
Pública somente contrata pelas vias legalmente franqueadas, de modo a que não se
vislumbra a razão de ser da seguinte mensagem "No caso de não terem este acordo /
carta, caso tenha interesse em participar do programa da Microsoft, nós podemos fazer
esta aproximação , onde a Microsoft irá analisar o perfil deste Instituto , e emitirá a
carta".
Solicitamos, portanto, que formule o seu pedido de forma clara, compreensível, pois,
da forma como remetido, não se pode depreender, logicamente, o que o senhor
almeja; ainda, em sendo o caso, indique-nos a que item da licitação o senhor se refere.
À disposição.

[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  

Coordenadoria-Geral de Contratações Públicas
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Reitoria

Avenida Vicente Simões, 1.111, Bairro Nova Pouso Alegre
Pouso Alegre - MG CEP: 37.553-465

Fone: 55(35) 3449-6150

Esta mensagem, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e seu conteúdo é restrito aos destinatários. Caso você tenha recebido esta mensagem por
engano, queira por favor apagá-la de seus arquivos. Qualquer uso não autorizado, replicação ou disseminação desta mensagem ou parte dela é
expressamente proibido, e passível de ações e indenizações judiciais cabíveis. 

Ana Paula Rodrigues <anapaula_251@hotmail.com> 27 de outubro de 2020 11:30
Para: "Setor de Licitações (Reitoria)" <licitacao@ifsuldeminas.edu.br>
Cc: "M.ALVES@EVADIN.COM.BR" <M.ALVES@evadin.com.br>, Orlando Carro <orlando.carro@evadin.com.br>

Senhora Pregoeira , Bom Dia!!! 

Nosso pedido de esclarecimentos , SIM , é com relação aos itens de microcomputadores licitado no certame
PE 20/2020, precisamos saber se este Ins�tuto possui a carta da Microso� ( por favor verificar com área
técnica que cuida de microcomputadores ) , OU se já fazem parte dos programas da Microso� ?  Em caso
positivo, qual o volume ainda disponível ? uma vez que as cartas são emitidas com quantidades de licenças
que podem ser compradas com determinado desconto e num determinado período.

No caso de não terem este acordo / carta, caso tenha interesse em participar do
programa da Microsoft, nós podemos fazer esta aproximação , onde a Microsoft irá analisar o perfil
deste Instituto , e emitirá a carta. 
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Ressaltamos que nao se trata de venda , mas sim de cotarmos o produto microcomputador com o Sistema
Operacional exato , e de acordo com os padrões da Microso�  , para o PREGÃO ELETRÔNICO 20/2020

Aguardamos o retorno e agradecemos pela colaboração !!!

EVADIN 
Ana Paula 
Jurídica 
61 99683 0103 

De: Setor de Licitações (Reitoria) <licitacao@ifsuldeminas.edu.br> 
Enviado: terça-feira, 27 de outubro de 2020 10:41 
Para: Ana Paula Rodrigues <anapaula_251@hotmail.com> 
Cc: M.ALVES@EVADIN.COM.BR <M.ALVES@evadin.com.br>; Orlando Carro
<orlando.carro@evadin.com.br> 
Assunto: Re: Parceria Microso�
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Setor de Licitações (Reitoria) <licitacao@ifsuldeminas.edu.br> 27 de outubro de 2020 15:23
Para: Ana Paula Rodrigues <anapaula_251@hotmail.com>
Cc: "M.ALVES@EVADIN.COM.BR" <M.ALVES@evadin.com.br>, Orlando Carro <orlando.carro@evadin.com.br>

Prezado sr. fornecedor, 
Boa tarde! 
Conforme resposta do setor requisitante (Diretoria de Tecnologia da Informação): 

"Prezados boa tarde! 
Informo que não possuímos acordo ou fazemos parte dos
programas da Microsoft".

Tanto o conteúdo do pedido de esclarecimento quanto esta resposta estarão, desde
esta data, disponíveis para consulta no site desta instituição e no ambiente de
Compras do Governo Federal.
À disposição. 

JOÃO CARLOS FERREIRA     
[Texto das mensagens anteriores oculto]

mailto:licitacao@ifsuldeminas.edu.br
mailto:anapaula_251@hotmail.com
mailto:M.ALVES@EVADIN.COM.BR
mailto:M.ALVES@evadin.com.br
mailto:orlando.carro@evadin.com.br


27/10/2020 comprasnet.gov.br/livre/Pregao/avisos4.asp?qaCod=1112517&texto=T

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/avisos4.asp?qaCod=1112517&texto=T 1/1

Esclarecimento 27/10/2020 15:26:44

Senhora Pregoeira , Bom Dia!!! Nosso pedido de esclarecimentos , SIM , é com relação aos itens de microcomputadores licitado
no certame PE 20/2020, precisamos saber se este Instituto possui a carta da Microsoft ( por favor verificar com área técnica que
cuida de microcomputadores ) , OU se já fazem parte dos programas da Microsoft ? Em caso positivo, qual o volume ainda
disponível ? uma vez que as cartas são emitidas com quantidades de licenças que podem ser compradas com determinado
desconto e num determinado período. No caso de não terem este acordo / carta, caso tenha interesse em participar do programa
da Microsoft, nós podemos fazer esta aproximação , onde a Microsoft irá analisar o perfil deste Instituto , e emitirá a carta.
Ressaltamos que nao se trata de venda , mas sim de cotarmos o produto microcomputador com o Sistema Operacional exato , e
de acordo com os padrões da Microsoft , para o PREGÃO ELETRÔNICO 20/2020 Aguardamos o retorno e agradecemos pela
colaboração !!! EVADIN Ana Paula Jurídica 61 99683 0103

Fechar
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Resposta 27/10/2020 15:26:44

Prezado sr. fornecedor, Boa tarde! Conforme resposta do setor requisitante (Diretoria de Tecnologia da Informação): ´Prezados
boa tarde! Informo que não possuímos acordo ou fazemos parte dos programas da Microsoft". Tanto o conteúdo do pedido de
esclarecimento quanto esta resposta estarão, desde esta data, disponíveis para consulta no site desta instituição e no ambiente
de Compras do Governo Federal. À disposição.

Fechar


