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Resposta ao Questionamento Nº SEI
0074868/2019

Em 27/08/2019

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: Atualmente a Microsoft não discrimina os contratos a serem comercializados em sua
declaração de parceiros, ela somente descreve o programa no qual o parceiro se integra, No Setor Público,
o modelo de atuação da Microsoft no Brasil é indireto, com a necessária atuação de revendas
credenciadas, seguindo-se, desta forma, uma política rigorosa de transparência e isonomia, alinhada
também às regras de compras no território brasileiro, regidas pela Lei 8666/93 (e outras regras
relacionadas). Mais detalhadamente, para os contratos de licenciamento em volume Enterprise Agreement
MPSA e Select a participação nos certames públicos é feita pelos LSP (Large Solution Partners),
anteriormente denominados LAR (Large Account Reseller). São as empresas habilitadas para tais
contratos de licenciamento, e que se encontram aqui listadas. Mediante estes fatos, vimos solicitar que
sejam aceitas por essa mesa julgadora, as novas declarações da Microsoft, que considerando o objeto do
certame em questão, exija que a empresa seja classificada como parceiro LSP?
Resposta à 1ª pergunta: É condição para assinatura do contrato com a CIJUN, que a vencedora do
certame seja revenda autorizada Microsoft, devendo, por isso, entregar na totalidade as certificações ou
declarações exigidas no item 5.1 do Termo de Referência, Anexo I, observando o procedimento descrito
no subitem 13.7, letra "a" do edital, sendo que serão aceitas as declarações apresentadas pela vencedora,
desde que demonstrem de forma inequívoca a exigência estabelecida no edital.
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Documento assinado eletronicamente por Maria de Fatima Marchi Brotto, Pregoeira, em
28/08/2019, às 15:45, 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 0074868 e o código CRC 7852531C.
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