
Iria Freitas <iria@unirv.edu.br>

Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico n. 007/2021  
4 mensagens

Natalia | LicitaBR <analista1@licitabr.com> 22 de março de 2021 12:11
Para: iria@unirv.edu.br
Cc: Raphael | LicitaBR <assistente1@licitabr.com>

Prezados Srs., boa tarde!

 

Vimos pelo presente solicitar esclarecimento do edital de Pregão Eletrônico n. 007/2021 que tem por objeto “ Contratação
de empresa especializada para licenciamento de uso da Plataforma 
Zoom, a fim de manter as a�vidades pedagógicas e administra�vas da UniRV - Universidade de Rio Verde.”

 

Em análise ao edital, verificamos que os documentos para habilitação estão elencados no item 9 do referido edital.

 

Cumpre esclarecer que somente empresas “autorizadas” podem vender licenças da ZOOM no Brasil, ou seja, as
empresas “autorizadas” pela Zoom a comercializar essas licenças, tiveram que fazer cursos de capacitação,
treinamento, investimento em equipamentos e serviços, e ainda, tiveram que assinar um contrato autorizando a
comercialização das licenças Zoom no Brasil.

 

Insta salientar, que há muitas empresas participando de licitações que não são autorizadas, o que pode ocasionar em
risco na execução do contrato, além de estar comercializando de forma irregular adquirindo essas  licenças sem
autorização  da Zoom para comercializar e revendendo-as ao cliente final.

 

Diante do exposto, questiona-se:

 

Diante dos requisitos estabelecidos pela própria Zoom para comercialização de suas licenças no Brasil, não
seria necessário incluir no edital a exigência para que a empresa vencedora do certame, apresente a Carta de
autorização de revenda/comercialização emitida pela Zoom no ato da assinatura do contrato, o que tornaria a
contratação legal haja vista estar de acordo com as exigências da Zoom e  proporcionaria maior segurança
jurídica a esta Administração?

 

Agradecemos desde já a atenção dispensada.

 

Pedimos por gentileza confirmação de recebimento deste e-mail.

 

Atenciosamente,

 

 



Natalia Arruda – Analista de Licitação

11 - 4386 – 1386

www.licitabr.com

 

Iria Freitas <iria@unirv.edu.br> 24 de março de 2021 09:18
Para: Natalia | LicitaBR <analista1@licitabr.com>
Cc: Raphael | LicitaBR <assistente1@licitabr.com>, Mayko Roberto <licitacao.mayko@unirv.edu.br>

Bom dia,
Em resposta ao questionamento apresentado ressaltamos que qualquer empresa interessada no certame, ao apresentar
proposta, está se comprometendo ao fornecimento de licença para acesso à plataforma Zoom durante 12 meses e
ainda, afirmando que dará suporte durante toda a vigência do contrato.
Ademais é necessário observar o que o item 3.1.7 do edital estabelece:

  3.1.7. A participação na licitação implica, automaticamente, na aceitação integral dos termos deste Edital e
seus Anexos e leis aplicáveis.

Dessa maneira, pode-se concluir que somente a empresa que for autorizada terá condição de participar e declarar que
possui todos os requisitos para a contratação. 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
Por gentileza confirmar o recebimento,
Atenciosamente, 

Iria Daniela P. Freitas 
Departamento de Licitação e Contratos 

Fone:(64) 3620-3018
(64) 98116-1403

Mayko Roberto <licitacao.mayko@unirv.edu.br> 24 de março de 2021 10:31
Para: Iria Freitas <iria@unirv.edu.br>

Iria, publicou no site? 
Mayko Roberto Damasceno Souza 

Departamento de Licitação e Contratos 
UniRV - Universidade de Rio Verde 

Fone: 64 3620-3021/98404-1641 

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Iria Freitas <iria@unirv.edu.br> 24 de março de 2021 10:52
Para: Mayko Roberto <licitacao.mayko@unirv.edu.br>

Vou enviar em pdf para Sebastião publicar.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

http://www.licitabr.com/

