
 
 

ESCLARECIMENTOS

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 04
Ref. Pedido de esclarecimentos apresentado em 13/11/2020 via e-mail licitação@tjmmg.jus.br.
 
Foi apresentado em 13 de novembro de 2020 um pedido de esclarecimentos, conforme transcrito, resumidamente, abaixo:
 
Vimos através deste solicitar esclarecimento, referente á exclusividade no sistema para o cadastramento da proposta para
 o lote 07-“ SUBSCRIÇÃO DE LICENCA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD, 3 ANOS “
(...)
Em anexo encontra-se a lista de revendas autorizadas e nenhuma delas está enquadrada no regime de ME ou EPP, é
possível alteração de exclusividade neste caso?
Aproveitamos para esclarecer referente a especificação do LOTE 07, no Termo de referência onde diz que: “ a
modalidade de licenciamento ( ou a quantidade de licenças) deverá permitir, no mínimo, o uso para 2 (dois) usuários
simultâneos com a site instalada em duas máquinas distintas, no mínimo;”
Informamos que a forma de licenciamento da suíte Adobe Creative Cloud, é por usuário nomeado. Sendo assim não é
possível a utilização de uma única licença, para dois usuários de forma simultânea.  Cada usuário deve ter sua licença, e
o seu login e senha para conseguir acessá-la.
 
RESPOSTAS AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 04
 
Prezado(a) Senhor(a),
Em atenção ao seu pedido de esclarecimentos, cumpre-nos informar que:
 
RESPOSTA
Em relação à solicitação de alteração de exclusividade do Lote 07 - Aquisição de licença de software para o setor de
comunicação, informamos que a participação no presente Lote, assim como em todos os outros Lotes do Pregão
Eletrônico n.19/2020, é ampla para todos os licitantes.
No tocante ao esclarecimento prestado pela empresa, informamos que a quantidade de licenças deverá atender ao
especificado no Termo de Referência. 
 

Documento assinado eletronicamente por FLAVIANE DE ALMEIDA CANTARINO, Pregoeiro, em 16/11/2020, às
12:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tjmmg.jus.br/servicos informando o código
verificador 0192614 e o código CRC 2C2686EA.
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