Resposta ao Questionamento Nº SEI
0074740/2019

Em 26/08/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº002/2019
PROCESSO SEI CIJ.01321/2019

Submetida a questão à consideração da Unidade Requisitante, esta manifestou-se nos seguintes termos:

1ª pergunta: No Edital, item 1 – Objeto, é solicitado para o item 1 da tabela o seguinte Part Number e
Descrição:
“P.N: MX3-00117, Descrição: Renovação de licença de Software Visual Studio Enterprise wMSDN
ALNG LicSAPk MVL”
Acreditamos que houve um erro de digitação ao mencionar o termo “LicSAPk”, pois o item contém Part
Number de renovação. Desta forma entendemos que, a oferta, para o item 1, de fato é a renovação das
licenças do software Visual Studio Enterprise wMSDN, e não a aquisição de novas licenças com software
assurance (LicSAPk). Está correto o nosso entendimento?
Resposta à 1ª pergunta: Sim, o entendimento está correto. Este item se trata de renovação, o part number
e descrição para esse item é MX3-00117 - VSEntSubMSDN ALNG SA MVL.

2ª pergunta: No Edital, item 1 – Objeto, é solicitado para o item 3 da tabela o seguinte Part Number e
Descrição:
“P.N: 77D-00111, Descrição: Renovação de licença de Software Visual Studio Professional wMSDN
ALNG LisSAPk MVL”

Acreditamos que houve um erro de digitação ao mencionar o termo “LicSAPk”, pois o item contém Part
Number de renovação. Desta forma entendemos que, a oferta, para o item 3, de fato é a renovação das
licenças do software Visual Studio Professional wMSDN, e não a aquisição de novas licenças com
software assurance (LicSAPk). Está correto o nosso entendimento?
Resposta à 2ª pergunta: Sim, o entendimento está correto. Este item se trata de renovação, o part number
e descrição para esse é 77D-00111 - VSProSubMSDN ALNG SA MVL.
Documento assinado eletronicamente por Maria de Fatima Marchi Brotto, Pregoeira, em
26/08/2019, às 15:42, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto
Municipal 26.136/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portalsei.cijun.sp.gov.br/autentica
informando o código verificador 0074740 e o código CRC 35DC185D.
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