PREGÃO ELETRÔNICO SRP 19/2015
Feito:

Pedido de esclarecimentos

Referência: Edital Pregão Presencial SRP nº19/2015
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de soluções Office 365 da
Microsoft e produtos da CA Technologies para integrar as soluções de
gerenciamento de identidades, login único, E-Mail, Agenda e Contatos do
Estado do Amazonas, bem como permitir o uso do Microsoft Office On-Line,
além de incluir recursos de Rede Social Corporativa, Mensagem Instantânea
e Videoconferência com uma estimativa de contratação de 140.000 (cento e
quarenta mil) contas, através do Sistema de Registro de Preços - SRP, conforme
especificações detalhadas no Termo de Referência, constante do Anexo I, do Edital.

Solicitante: COMPUSOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

Das Preliminares
Pedido de esclarecimentos dos termos do Edital, por meio online, através do email
licitações@prodam.am.gov.br, pela Empresa COMPUSOFTWARE INFORMÁTICA
LTDA, sobre os termos do EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 19/2015.

Do questionamento
No item 15.1.2 do referido Edital, abaixo, menciona como critério de habilitação a
seguinte disposição:
15.1.2. Declaração emitida pela Microsoft, garantindo que o Participante está
devidamente inscrito no Programa de Parceiros da Microsoft, Microsoft Partner
Network (MPN), possuindo no mínimo 03 (três) das seguintes competências nos
respectivos Níveis:
15.1.2.1.
Gold
15.1.2.2.
Gold
15.1.2.3.
15.1.2.4.
Gold
15.1.2.5. Gold Cloud Plataform;

Data
Identity
Gold

and
Volume

Platform;
Access;
Messaging;
Licensing;

A COMPUSOFTWARE é classificada como Gold em Volume Licensing que
corresponde ao licenciamento de software, sendo que a classificação de Data
Platform, Identity Access, Messaging e Cloud Platform são direcionadas somente para
empresas que entregam serviços de banco de dados, identidade e acesso, mensageria
e cloud, respectivamente.
As informações podem ser encontradas nos seguintes link’s:
mspartner.microsoft.com/pt/br/pages/membership/data-platform-competency.aspx
mspartner.microsoft.com/pt/br/pages/membership/identity-and-accesscompetency.aspx
mspartner.microsoft.com/pt/br/pages/membership/messaging-competency.aspx
mspartner.microsoft.com/pt/br/pages/membership/cloud-platformcompetency.aspx
pinpoint.microsoft.com/pt-br/companies/4295312512?id=searchResult
Além disso, veja que o objeto deste Edital menciona apenas sobre
licenciamento de softwares a ser disponibilizado por empresa classificada, sendo que
este objeto não faz qualquer menção sobre entrega de serviços a ser disponibilizado
por empresa classificada como Data Platform, Identity Access, Messaging e Cloud
Platform, competências focadas apenas na entrega de serviços.
Ante o exposto, entendemos que a classificação de Data Platform, Identity
Access, Messaging e Cloud Platform deverá ser excluída.
Está correto o nosso entendimento?

Resposta:
As competências solicitadas no item 15.1.2 são necessárias para que a
CONTRATADA possa realizar os serviços técnicos previstos no Termo de
Referência, item 6.8.2 e subitens.
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