Resposta ao Questionamento Nº SEI 0076690/2019

Em 24/09/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2019
PROCESSO SEI CIJ.01157/2019

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

1ª pergunta: AX4B Sistemas de Informática LTDA, inscrita no CNPJ/MF: 22.233.581/0001-44, sediada à Rua Florida, 1738 – 11° Andar Jardim Cidade
Monções - São Paulo – SP., CEP: 04568-001, vem, tempestivamente, o item 10 – DA CONTRATAÇÃO – subitem 10.5.1:
10.5.1. A licitante vencedora deverá enviar juntamente com os documentos exigidos para o pré-cadastro, previsto no item 10.5. acima, os seguintes
documentos, como condição à assinatura do contrato:
a) Comprovar que é Microsoft Partner e que tem nível Silver ou Gold na competência Volume Licensing, através do site do fabricante
(https://partnercenter.microsoft.com/pt-br/pcv/search);
b) Apresentar certificado ou declaração do fabricante que é uma revenda autorizada Microsoft e esta apta, neste momento, a operacionalizar acordos GP
(Government Partners) com prazo de validade expresso e válido; As empresas que possuem as certificações GP, conforme mencionado acima, estão aptas
para operacionalizar por sua matriz e/ou filiais legalmente constituídas, acordos de software através do Government Partners, exclusivamente a entidades de
setor público, possibilitando que o Órgão não necessite assinar um contrato junto a Microsoft, adicional ao contrato administrativo entre CONTRATANTE E
CONTRATADA. É solicitado pela Contratante que a contratada entregue declaração do fabricante dizendo que é revenda autorizada Microsoft Select Plus,
Government Select e MPSA e GIA (Government Integrator Agreement)., porém as declarações do fabricante não descrevem os tipos descritos acima.
Diante do exposto acima, gostaríamos de saber se será aceita declaração LSP ou GPP, conforme consta na declaração atual do fabricante.
Resposta à 1ª pergunta: SIM, ESTÁ CORRETO O ENTENDIMENTO, pois conforme consta no Site do Fabricante, disponível
em https://partner.microsoft.com/pt-br/licensing/parceiros%20lsp, "para os contratos de licenciamento em volume Enterprise Agreement e Select a
participação nos certames públicos é feita pelos LSP (Large Solution Partners), anteriormente denominados LAR (Large Account Reseller)."

Documento assinado eletronicamente por Cintia Brunini Fossa, Pregoeira, em 24/09/2019, às 11:17, 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 0076690 e o código CRC
19A82571.
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