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REF.: Pedidos de Esclarecimentos 

Prezados Senhores, 

 

Apresentamos a seguir os questionamentos apresentados pelas empresas interessadas, que se 

manifestaram durante o período de 22/05/2017 a 03/07/2017, em que edital foi tornado 

público, e respostas correspondentes. Os questionamentos foram transcritos literalmente, 

omitindo-se apenas a identificação da empresa que submeteu o pedido de esclarecimento. 

 

A Secretaria de Estado da Fazenda agradece a todas as empresas que demonstraram interesse 

em fornecer o objeto a ser licitado. 

 

Atenciosamente, 

 

RICARDO ISHIMURA 

Pregoeiro CPL-PROFAZ 
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Questionamento 01 

No Anexo I – Minuta do Termo do Contrato, é informado o seguinte na cláusula oitava: 

“8.1 A vigência do Contrato será de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir de sua 

assinatura, admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo 

as obrigações, especialmente as decorrentes da garantia dos equipamentos, sendo 

iniciada sua contagem quando da instalação dos mesmos”. 

Entendemos que por se tratar de software e conforme política do próprio fabricante, a 

garantia dos softwares tem início no momento da colocação do pedido, sendo esta 

forma também aceita. Está correto o nosso entendimento? 

 

Resposta: Está certo o entendimento desde que a colocação do pedido seja realizada 

após a assinatura do contrato e respeitando o prazo estipulado para a execução do 

serviço contratado que é de 15 dias, conforme o item 1.5 - PRAZO ESTIPULADO PARA 

O CONTRATO do termo de referência. 

Questionamento 02 

No edital, item 12.1.3 Da Qualificação Técnica é solicitado o seguinte: 

b) Declaração do Licitante, comprometendo-se a prestar assistência técnica e 

manutenção dos equipamentos e dos serviços a serem prestados; 

c) Declaração de que assume o compromisso de reparar os problemas que por ventura 

surgirem nos equipamentos objeto desta licitação, no prazo determinado 

contratualmente, contados do recebimento da notificação efetuada pelo órgão promotor 

do certame; 

d) Declaração de que o Licitante está apto e autorizado a comercializar, instalar e prestar 

manutenção nos respectivos equipamentos fornecidos e cotados no projeto. ” 

Como o objeto do certame trata apenas do fornecimento de Licenças Microsoft SQL 

Server 2016 Enterprise, ou seja, puramente software, entendemos que tais declarações 

supracitadas acimas devem ser desconsideradas, pois estão voltadas ao fornecimento 

de hardware. Está correto o nosso entendimento? 

Resposta: 2. As qualificações técnicas exigidas estão descritas no item 4.1 - 

AQUISIÇÃO DAS LICENÇAS MICROSFOT SQL SERVER do termo de referência conforme 

abaixo: 

“A  licitante  deverá  comprovar  por  meio  de  declaração  ser  cadastrada  como  

Government Partner apta a operacionalizar acordos Microsoft EA ou EAS ou MPSA, 

pelo Government Integrator Agreement, exclusivamente a entidades de setor público 

que atendam os critérios estabelecidos no documento “Definição de Elegibilidade do 

Governo  da  Microsoft”  (Microsoft  Government  Eligibility  Definitions),  para  o 

fornecimento de solução global de softwares, com a opção de manutenção (Software 

Assurance).”. 

 


