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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:  

Referente ao Item 11.3.3 - Qualificação Técnica, e Item 5.2 - Licenciamento Office 365 E3 
(Termo de Referência), licitante questiona e solicita, em suma:   

“No item referido acima, é exigido que a empresa participante seja um revendedor autorizado 
do tipo LSP - Licensing Solution Partner. No entanto as licenças solicitadas no objeto (Office 
365 E3, descrito no edital) são comercializadas 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 LSP 
- Licensing Solution Partner.” 

Resposta:  

Conforme Circular 005, 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. 

 
 
Esclarecimento 2:  

Licitante solicita:   

“Um representante autorizado Microsoft do tipo CSP - Cloud Solution Provider está habilitado 
para licenciar softwares Microsoft, para atualização tecnológica da plataforma, com suporte 
e garantia, com pagamentos mensais. Logo, solicitamos a não limitação do edital somente a 
parceiros com a competência Cloud Productivity, permitindo a participação de representante 
autorizado Microsoft do tipo CSP - Cloud Solution Provider.” 

Resposta:  

É solicitado que os parceiros sejam revendedor autorizado do tipo LSP, conforme 
resposta no Esclarecimento 01 acima. 
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Esclarecimento 3:  

Licitante solicita:   

“Solicitamos que a comissão permita a participação de empresas parceiras Microsoft que 
possuam competência Cloud, não limitando apenas a competência Cloud Productivity.” 

Resposta:  

Conforme Circular 006, está mantida a necessidade de apresentação da declaração 
emitida pela Microsoft ou através da página do fabricante (indicando a devida URL) de que 
possui a competência técnica “Cloud Productivity”, em nível GOLD ou SILVER, considerando 
que tal documento está relacionado à comprovação de competência da revenda quanto a 
diversos itens relacionados ao seu desempenho na entrega de produtos e serviços da 
Microsoft. 

 
 

Esclarecimento 4:  

Licitante solicita:   

“Solicitamos que a comissão permita a participação de representante autorizado Microsoft do 
tipo CSP - Cloud Solution Provider, para atender o requerido no item 5.2.1, no termo de 
referência onde diz: “Licenciamento do Office 365 EntE3, part number AAA-04073, subscrição 
por usuário (100 usuários), para 36 (trinta e seis) meses” para também  “Licenciamento do 
Office 365 E3, part number AAA-0622.” 

Resposta:  

É solicitado que os parceiros sejam revendedor autorizado do tipo LSP, conforme 
resposta no Esclarecimento 01 acima. 

 
 
 
 

João Pessoa/PB, 04 de fevereiro de 2020.  
 

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA 
Pregoeiro 


