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   Cíntia Pimenta

 
  Administrativo

   Fone: +55 (61) 3031 0000

   Fax  : +55 (61) 3031-0001  

Valter Melo da Silva <valter.silva@trt19.jus.br>

ESCLARECIMENTO P.E 02.2020- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª
REGIÃO.
2 mensagens

cintia@mcrsoftware.com.br <cintia@mcrsoftware.com.br> 1 de abril de 2020 10:49
Para: cpl@trt19.jus.br
Cc: lillian@mcrsoftware.com.br

 

Prezados, bom dia!

 

Venho através deste solicitar esclarecimento, referente a relação de Itens do Edital, informando que a presente
licitação é exclusiva para Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte.

Portanto, informamos que, desde 5 de julho de 2017, a Especialização em Governo tornou-se pré-requisito para que
uma Revenda Adobe possa fornecer ao Governo produtos Adobe em quaisquer programas de licenciamento.

 Qualquer venda e negociação com esferas de governo que não seja feita por uma Revenda Autorizada Adobe que
tenha a Especialização em Governo estará em desacordo com o contrato de revenda da Adobe e a Revenda estará
sujeita às penalizações previstas em contrato. Além disso, a Adobe e seu distribuidor não permitirão que a transação
seja concluída.

 Dessa forma, apenas as Revendas Autorizadas Adobe com a Especialização em Governo podem participar de
licitações, pregões ou qualquer outra forma de concorrência pública que envolvam produtos Adobe. A
Especialização em Governo também é necessária para a vendas governamentais que estejam na hipótese de
dispensa de licitação ou que não exijam qualquer concorrência pública.

 Lembramos que a Especialização em Governo é concedida exclusivamente pela Adobe e se aplica aos governos
federal, estaduais e municipais e a todos os órgãos públicos, autarquias, agencias, empresas estatais e
universidades públicas, bem como a qualquer entidade que esteja sujeita a Lei 8.666/93 e suas regulamentações.

 

Gostaria de Esclarecer ainda, se o valor estimado para o Item II da presente licitação, trata-se de 12 (doze) meses
ou do período de 36 (trinta e seis) meses?

 

 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Favor acusar recebimento deste.

Desde já agradeço.

 

Atenciosamente,

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SnEIZMkXl6c
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   + e-mail: cintia@mcrsoftware.com.br

2 anexos

Certificado_Gov_Platinum - MCR_2019_assinado.pdf
95K

Comunicado revendas Oficiais Adobe_Certificação Governo_2019.pdf
147K

Valter Melo da Silva <valter.silva@trt19.jus.br> 13 de abril de 2020 12:07
Para: cintia@mcrsoftware.com.br

Olá Cintia / Lilian.

Esclarecemos que após consulta a ADOBE, através de chat on-line, fomos direcionados para o link com a
informação dos parceiros revendedores autorizados governo e, via acesso ao adobecloud
<https://adobedealreg.secure.force.com/PartnerSearch> compartilhado o documento que confirma a informação que
microempresas MEI ou EPP são inelegíveis. Realmente enquadramos a licitação exclusiva para ME/EPP com base
apenas nos valores, porque desconhecíamos o programa de especialização em governo da Adobe Brasil. Assim,
Diante  do  informado,  haverá  alterações  substanciais  que  afetarão  a  elaboração  das propostas. No que o prazo
será reposto e o EDITAL devidamente retificado será novamente disponibilizado, em data oportuna.

Sobre o valor estimado pela Unidade Demandante para o item II, esclarecemos se tratar de assinatura de 36 meses,
com valor unitário R$ 13.111,00. Esclarecemos ainda que por outro pedido de esclarecimento. A unidade
demandante está providenciando outra pesquisa de mercado.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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