RESPOSTA A PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2020
PROCESSO GERAL Nº 00046.2020.5.510.01
Objeto: “Contratação de pessoa jurídica técnica especializada e autorizada para cessão
de Direito de Uso de Licenças de Softwares da Plataforma Microsoft CRM e Power BI e
suas integrações na modalidade “MPSA Acadêmico” com “Software Assurance”, tanto
para as estações de trabalho quanto para os equipamentos servidores, garantia de
atualização das versões, conforme detalhamento constante no Termo de Referência, e
em conformidade com o Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI”.
A Comissão Especial de Licitações do Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial – DR/RO, no uso de suas atribuições, torna público aos interessados
a resposta aos pedidos de esclarecimentos ao edital em epígrafe, conforme segue abaixo:
1. REFERENTE AO ITEM 1. - OBJETO (TERMO DE REFERÊNCIA)
“1.1. Contratação de pessoa jurídica técnica especializada e autorizada para cessão
de Direito de Uso de Licenças de Softwares da Plataforma Microsoft CRM e Power BI
e suas integrações na modalidade “MPSA Acadêmico” com “Software Assurance”,
tanto para as estações de trabalho quanto para os equipamentos servidores, garantia
de atualização das versões.

Solicitação 01: No item referido acima, é exigido que a empresa participante seja um
revendedor autorizado do tipo MPSA (Microsoft Products and Services Agreement).
No entanto as licenças solicitadas no objeto (Dynamics 365 Sales e Power BI, descrito
no edital) são comercializadas também por um revendedor autorizado Microsoft do
tipo CSP - Cloud Solution Provider. Logo, solicitamos que a comissão permita a
participação no edital de revendedor autorizado Microsoft CSP - Cloud Solution
Provider que não são MPSA - Microsoft Products and Services Agreement.
Resposta da Coordenação Estadual de Mercado: Segundo a área de TI da FIERO,
não a óbice em aceitar o tipo de parceiro CSP - Cloud Solution Provider, porém, a
precificação deste tipo é superior ao modelo de licenças da Microsoft que utilizamos
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na FIERO, MPSA - Microsoft Products and Services Agreement, que é de caráter
educacional.
Resposta da CPL: Iremos retificar o edital, contudo, por entender que não altera a
formulação da proposta, fica mantida a data de abertura da licitação.
Solicitação 02: Ainda sobre o referido acima, sugerimos que o parceiro tenha
competência em Dynamics 365, pois para a ativação das licenças é necessário um
skill técnico para entendimento dos perfis de acesso de cada usuário e a ativação
assertiva das licenças. Resposta da CPL: Não houve manifestação do setor
requisitante.

Porto Velho/RO, 04 de agosto de 2020.

Raíssa Suélen R. dos Santos Calixto
Presidente da CPL
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