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PROCESSO – nº 12.050/2018
PREGÃO ELETRÔNICO – nº 02/2020
OBJETO – Aquisição de licença CAL (Cliente Access License da plataforma Microsoft

na modalidade Select Plus .

A  Pregoeira  do  Serviço  Autônomo  de  Água  e  Esgoto  de  Sorocaba  vem  através  do
presente,  em  atenção  à  consulta  formulada  esclarecer  as  licitantes  e  aos  demais
interessados no Pregão Eletrônico em epígrafe o que segue:

Pergunta da empresa: A Ingram Micro Brasil Ltda .

1 – A Ingram Micro Brasil Ltda., sediada Av. Piracema, 1.341, Galpões 3 e 4,
Cep 06460-030 – Bairro: Tamboré – Barueri – SP, CNPJ: 01.771.935/0002-15, pessoa jurídica
de  direito  privado,  devidamente  qualificada  a  participar  do  procedimento  licitatório  acima
referenciado, por intermédio de seu representante legal,  tempestiva e respeitosamente, vem
perante a essa denotada Comissão de Licitação, solicitar os seguintes esclarecimentos:

Questionamento 01 

O objeto  da  presente  licitação  é  a  contratação de  pessoa jurídica  para  o  fornecimento  de
licenciamento de software corporativo da Microsoft na modalidade Select Plus com Software
Assurance. 

Entendemos  que:  Conforme  políticas  do  fabricante,  todo  o  escopo  de  suporte  e  garantia
disposto no edital e seus anexos para o certame em referência é executado pelo mesmo, sem
que isso exima a Contratada de sua total responsabilidade sobre essa execução, respondendo
técnica e juridicamente perante ao contrato a ser celebrado. Desta forma entendemos que para
o  objeto  do  edital  em  referência  os  serviços  de  suporte  e  garantia  poderão  ser  prestado
diretamente pelo fabricante. Está correto nosso entendimento?

Resposta: .De acordo com o parecer Técnico do Analista de Sistemas do Setor de Tecnologia
da Informação. Fabio Willian Zamoner. 

1 – Sim, está correto o entendimento. 

Sorocaba, 27 de janeiro de 2020.

Roseli de Souza Domingues
Pregoeira
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