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OBJETO: Contratação de serviço de licenciamento de software Office 365, além de serviço 
técnico de implementação da solução e treinamento, conforme descrito no Anexo 2 – 
Termo de Referência. 

 
Prezados Senhores, 
 
Serve o presente para dar conhecimento a todos os interessados do seguinte esclarecimento 
do edital, conforme item 3 do Edital: 
 
 
Esclarecimento 1:  

Licitante informa e solicita, em suma:   

“(...) percebemos um item que poderá em muito restringir a participação, qual seja, a 
solicitação do LSP – Licensing Solution Provider, este tipo de reconhecimento é alçado por 
livre discricionariedade do fabricante, ou seja, a Microsoft, não podendo ser atingido por 
esforços próprios das revendas. 

(...) 

Assim, a exigência de relacionamento LSP é uma condição inerente a revenda que a Microsoft 
elege, que não tem influência com a oferta do produto, uma vez que parceiros que não são 
LSP poderiam estar ofertando o mesmo produto em diferentes tipos de contrato. 

Desta forma, entendemos que pelo fato da PBGAS estar procurando uma maior concorrência 
no certame a solicitação do LSP – Licensing Solution Provider (Condição da Revenda), pode 
ser substituída por Declaração de parceria da Microsoft e que a Revenda Licitante atende a 
competência técnica de “Cloud Productivity” (Condição de Competência para vender e 
implementar o produto) em nível Gold ou Silver.” 

Resposta:  

Em atenção ao questionamento, informamos que a declaração emitida pela 
Microsoft de que uma revenda é LSP implica que ela está habilitada para realização de 
contratos de licenciamento através de certames públicos e que no seu credenciamento foram 
considerados, pela Microsoft, fatores como capacidade financeira, aderência às políticas de 
Compliance da Microsoft, estrutura de pré-vendas, vendas e pós-vendas, licenciamento e 
operações, histórico de vendas, entre outros, o que traz uma maior garantia ao Órgão Público 
quanto à boa prestação do serviço pela empresa a ser contratada. 

Dessa forma, está mantida a exigência constante no Edital. 
 
 
João Pessoa/PB, 03 de fevereiro de 2020.  

 
SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA 

Pregoeiro 


