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Ana Letícia

De: Aslic [aslic-bounces@tre-df.gov.br] em nome de Leandro Dos Santos Vieira 
[leandro.svieira@telefonica.com]

Enviado em: quarta-feira, 1 de dezembro de 2021 14:28
Para: aslic@tre-df.gov.br
Assunto: [Aslic] SOLICITAÇÃO DE QUESTIONAMENTOS PE 007/2021 -TRIBUNAL 

REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Anexos: image001.png; image002.jpg; Questionamentos enviados - Comprovação.docx - 

27112021.docx; ATT00034.txt

Prezado (a) Pregoeiro (a), boa tarde! 
Tudo bem? 

Tendo em vista a intenção desta Operadora em participar do Pregão em referência no assunto, 
vimos tempestivamente, remeter em anexo a nossa solicitação de questionamento/esclarecimentos  ao 
referido Edital, a qual solicitamos apreciação dessa Digna Comissão de Licitação. 

Nota: Enviamos os questionamentos na semana passada no qual recebemos a tela de confirmação conforme 
anexo. 

Questionamento 1 
 
Avaliando os itens abaixo, do Termo de Referência: 
3.1.3.3 Chamado técnico: Dispositivo pelo qual a Contratante acionará o contratado para tirar dúvidas ou resolver 
problemas relacionados às licenças. Neste caso, a assistência técnica que prestará o serviço deverá dispor de um 
número telefônico para suporte técnico e abertura de chamados técnicos, sem ônus para CONTRATANTE. 
3.1.10.1  A Contratada deverá disponibilizar, para o suporte técnico da solução objeto deste Termo de Referência e 
do instrumento contratual, uma equipe com perfil técnico adequado e qualificado para a perfeita execução das 
atividades necessárias a manutenção da licença durante o período da validade, sem qualquer custo para o 
CONTRATANTE. 
 
Entendemos que o objeto desse Edital é fornecimento de licenças Microsoft e o escopo de suporte técnico se 
restringirá ao apoio no acesso e ativação do licenciamento, podendo ser prestado pela Contratada ou fabricante.   
Está correto nosso entendimento? 
 
Questionamento 2 
 
Considerando o disposto no item 
3.1.10 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA/PROFISSIONAL: 
3.1.10.1 A Contratada deverá disponibilizar, para o suporte técnico da solução objeto deste Termo de Referência e 
do instrumento contratual, uma equipe com perfil técnico adequado e qualificado para a perfeita execução das 
atividades necessárias a manutenção da licença durante o período da validade, sem qualquer custo para o 
CONTRATANTE. 
Entendemos que o suporte solicitado é referente ao software assurance, sendo assim, a contratada não deverá 
prestar serviços de manutenção das licenças, além da atualização e suporte prestado pelo fabricante. 

Questionamento 3 
 
Considerando o disposto no item 
2.6. RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E QUANTIDADE DE BENS/SERVIÇOS: 
Item 3- CAL por usuário R18-05796 WinSvrCAL 2019 SNGL MVL UsrCAL 
Item 4 - RDS por usuário 6VC-03776 WinRmtDsktpSrvcsCAL 2019 SNGL MVL UsrCAL 
Esclarecemos que foram disponibilizadas novas versões de licenças, sendo assim, a contratada deverá entregar para 
o item 3 a licença e part-number: CAL por usuário R18-06495 WinSvrCAL 2022 SNGL MVL UsrCAL e para o item 4 a 
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licença e part-number: RDS por usuário 6VC-04397 WinRmtDsktpSrvcsCAL 2022 SNGL MVL UsrCAL, por se tratar da 
versão mais atual. 
Está correto nosso entendimento? 
 
Tendo em vista as disposições sobre Proteção de Dados (LEI FEDERAL Nº 13.709/2018) , solicitamos que sejam 
respondidos os seguintes questionamentos: 
 
1) Quais são os tratamentos de dados pessoais realizados para execução do contrato? 
2) Quais dados pessoais são esses e de quem são? 
3) Quais as justificativas do parceiro/fornecedor para inclusão/alteração de clausulado de proteção de dados? 
 
Obrigado. 
 
Atenciosamene, 
Leandro dos Santos Vieira 
Gerência de Governo Federal 
Diretoria Governo B2B | Telefônica Brasil  
Cel + 55  61 9 9639- 5804  
E-mail: leandro.svieira@telefonica.com 
SMAS Trecho 1 – Guará, Brasilia – DF 
CEP 71219900 – Ed. Parkshoping Corporate – 1º Andar 

 
 
 

 

 

 
Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de 
la persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización 
puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta 
misma vía y proceda a su destrucción. 
 
The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use of the individual or entity named above. If 
the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is 
strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you have received this 
communication in error and then delete it. 
 
Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo 
da pessoa ou entidade de destino. Se não é vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem 
autorização pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro, rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente 
por esta mesma via e proceda a sua destruição 
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TRE/DF: P 
raça Municipal de Brasília, SIG, Quadra 02, Lote 06, CEP: 70094-901. 
Assessoria de Licitações: (61) 3048-4067, 3048-4232 e 3048-4024. 


