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AVISO 1  
 
 

PROCESSO Nº 057/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2021 
 

OBJETO: Aquisição de materiais e serviços - Direito de uso de licenças de software Microsoft 
Office 365, que constitui numa solução de comunicação, colaboração e produtividade, 
integrando-se as ferramentas de email da solução, incluindo recursos de rede social corporativa, 
mensagem instantânea e videoconferência, proteção da informação e direito de atualização, 
conforme quantidade e especificações constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

 
Senhores licitantes, 
 
Informamos as seguinte alterações nos termos Edital, abaixo aduzidas: 
 
No Termo de Referência – ANEXO I:  
 
1) Altera-se o Termo de Referência - Item 9 - da Qualificação técnica, revisada em seus 
subitens 9.2. "a" e "b", conforme abaixo: 
 

Onde se lê: 9.2. a)  Declaração de que atende aos requisitos necessários para fornecer 
licenças para governo, ou seja, empresas LSP (Large Solution Partner), uma vez que apenas 
organizações com tal qualificação estão aptas a fornecer licenças nas   modalidades de 
licenciamento contempladas nesse certame, conforme descrito no site 
https://partner.microsoft.com/pt-br/licensing/parceiros%20lsp; 
           
Leia-se:  9.2. a) Declaração emitida pela Microsoft de que a empresa está apta a fornecer 
licenças na modalidade de licenciamento CSP (Cloud Solution Provider)"  
 
Torna-se sem efeito: 9.2. b) Declaração autenticada emitida pela Microsoft de que a 
empresa é revenda autorizada na categoria “Government Partner”, estando autorizada a 
comercializar o objeto da presente licitação na forma e modalidade de contratação prevista no 
Termo de Referência deste edital.  

 
 
2) Altera-se no Edital - item 8.2.3. Documentação relativa à Qualificação Técnica: 
 

Onde se lê: 8.2.3. d.1) Declaração de que atende aos requisitos necessários para fornecer 
licenças para governo, ou seja, empresas LSP (Large Solution Partner), uma vez que apenas 
organizações com tal qualificação estão aptas a fornecer licenças nas modalidades de 
licenciamento contempladas nesse certame, conforme descrito no site 
https://partner.microsoft.com/pt-br/licensing/parceiros%20lsp;  
           
 Leia-se:  8.2.3. d.1) Declaração emitida pela Microsoft de que a empresa está apta a 
fornecer licenças na modalidade de licenciamento CSP (Cloud Solution Provider)"  
 
Torna-se sem efeito:  8.2.3. d.2) Declaração autenticada emitida pela Microsoft de que a 
empresa é revenda autorizada na categoria “Government Partner”, estando autorizada a 
comercializar o objeto da presente licitação na forma e modalidade de contratação prevista no 
Termo de Referência deste edital.  
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3) Altera-se no Edital - item 12.2.3. A documentação complementar resume-se na entrega 
de cópia autenticada ou original dos itens abaixo relacionados: 
 

Onde se lê: 12.2.3. a) Declaração de que atende aos requisitos necessários para fornecer 
licenças para governo, ou seja, empresas LSP (Large Solution Partner), uma vez que apenas 
organizações com tal qualificação estão aptas a fornecer licenças nas modalidades de 
licenciamento contempladas nesse certame, conforme descrito no site 
https://partner.microsoft.com/pt-br/licensing/parceiros%20lsp;  

           
Leia-se:  12.2.3. a) Declaração emitida pela Microsoft de que a empresa está apta a fornecer 
licenças na modalidade de licenciamento CSP (Cloud Solution Provider)"  

 
Torna-se sem efeito:  12.2.3. b) Declaração autenticada emitida pela Microsoft de que a 
empresa é revenda autorizada na categoria “Government Partner”, estando autorizada a 
comercializar o objeto da presente licitação na forma e modalidade de contratação prevista no 
Termo de Referência deste edital.   

 
_____________________________________________________________________________ 
 
SP, 15/06/2021. 
 
 
 
Maria Valdirene R.S. Carlos 
Pregoeira 


