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Assunto:
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Luigi Ricardo Loprete
Carlos Goncalves Soares; Seção de Licitações e Contratos; Anderson Flaminio
Ciocca
Ref: Licitação Office - URGENTE

Prioridade:

Alta

De:
Enviado em:
Para:
Cc:

Prezado Diretor,
Tendo em vista a discussão havida no processo 17.1.000000915-3, referente à concessão de reajuste, e a sinalização
da empresa pela não continuidade do contrato, solicito com máxima urgência a autuação de processo visando a
contratação de nova empresa para fornecimento de licenças do Office 365, considerando a sistemática que entender
adequada V.Sª.
Como é possível inferir do expediente citado, as tratativas de concessão do reequilíbrio econômico-financeiro não
satisfizeram às expectativas da empresa, o que pode prejudicar o andamento da avença atual, pelo que solicito vossa
atuação no sentido de viabilizarmos nova contratação do referido objeto, sine qua non às atividades desta Casa.
Cordialmente,
Neemias Santos Mazzoco
Coordenador
Diretoria de Administração e Contabilidade
Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo
+55 (11) 3218-3311
Celular/Whatsapp – +55 (11) 99774-8666
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE SP
Rua Doutor Vila Nova, 285 - Bairro Vila Buarque - CEP 01222-020 - São Paulo - SP - www.tjmsp.jus.br

DESPACHO
São Paulo, 05 de fevereiro de 2019.
Sr. Supervisor DTI/SPS:
Em razão do e-mail ID 0219061, solicito providenciar com a máxima urgência, memorial
descritivo para o produto Office365 nos mesmos moldes da contratação anterior, observando-se as eventuais
alterações do quantitativo de licenças e serviços oferecidos.
Atenciosamente
Documento assinado eletronicamente por Luigi Ricardo Loprete, Diretor, em 05/02/2019, às
18:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjmsp.jus.br/verifica.php
informando o código verificador 0219073 e o código CRC FC9F94B5.
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Despacho DTI 0219073
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ANEXO I
MEMORIAL DESCRITIVO – RENOVAÇÃO LICENÇAS MICROSOFT OFFICE
365

Item

Características

Especificações Básicas

1. 1

Objeto

Fornecimento de licenças do pacote Microsoft Office 365, na
modalidade CSP (Cloud Solution Provider), com pagamentos
mensais conforme quantitativo de licenças EM USO.

1.2

Quantidade

Como referencial deverão ser fornecidos os seguintes produtos
com os respectivos quantitativos, previstos para o próximo mês
de julho:
a) Office 365 Enterprise E3: 230
b) Office 365 Enterprise E1: 23

1.3

Fornecimento

1.3.1. A data e horário de entrega devem ser comunicados à
seção competente, Coordenadoria de Tecnologia da Informação
e Comunicação, através do e-mail licenças.ti@tjmsp.jus.br.
1.3.2. É condição para serem consideradas entregues as licenças
integrantes do objeto desta avença a visualização do software no
site de gerenciamento de licenças do Office 365.

1.4

Atendimento

1.4.1 - A CONTRATADA deverá disponibilizar quando solicitado, os
produtos descritos no item anterior, nas seguintes condições:
a) A CONTRATADA deverá disponibilizar a licença para
utilização do TJMSP em até 5 dias úteis após a solicitação;
b) A CONTRATADA deverá remover as licenças não utilizadas
em até 5 dias após a solicitação pelo TJMSP. Após este
prazo, o TJMSP suspenderá o pagamento destas licenças.
1.4.2. Serviço de suporte gratuito para qualquer das partes do
objeto, em língua portuguesa, no mínimo em horário comercial.

Item

Características

Especificações Básicas

Memorial Descritivo Office 365 (0219083)
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1.4.3. O mínimo de 99% (noventa e nove por cento) de
disponibilidade, na modalidade 24x7 (vinte e quatro horas por dia,
sete dias por semana) condicionada à disponibilidade de acesso
à internet pelo CONTRATANTE.
1.4.4. Recursos que permitam à CONTRATANTE
monitoramento, auditoria, gestão e configuração do objeto.
1.4

Suporte

A CONTRATADA ou FABRICANTE deverá oferecer suporte a
todos os produtos ofertados, na modalidade 24x7 (24 horas por
dia e 7 dias por semana).

1.5

Validade

Conforme edital

Memorial Descritivo Office 365 (0219083)
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o

ANEXO II – Planilha de Custos
A planilha abaixo, será considerada para cálculo do valor mensal, anual e para
fins de comparação de preços para classificação na licitação:
OFFICE 365 - MODELO CSP.
Produto

Qtde Valor Unit. Mensal Total Unit. Anual Total Anual

Office 365 Enterprise E3
Office 365 Enterprise E1
TOTAL GERAL:

245
25

LEGENDAS
- Qtde: Quantidade estimada de licenças que serão utilizadas nos 12 meses de
contrato.
- Valor Unit. Mensal: Valor cobrado mensalmente pela utilização de uma
licença do produto.
- Total Unit. Anual: Valor cobrado anualmente pela utilização de uma licença
do produto.
- Total Anual: Valor cobrado anualmente pela utilização de todas as licenças.
- TOTAL GERAL: Valor total do contrato considerando a utilizados de todas as
licenças por 12 meses.

Memorial Descritivo Office 365 (0219083)
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE SP
Rua Doutor Vila Nova, 285 - Bairro Vila Buarque - CEP 01222-020 - São Paulo - SP - www.tjmsp.jus.br

DESPACHO
São Paulo, 05 de fevereiro de 2019.
Sr. Diretor,
Em atendimento ao Despacho DTI 0219073, segue memorial descritivo para contratação
de empresa para fornecimento de licenças do Office 365. Informo que o memorial é o mesmo utilizado na
contratação anterior, mas com quantidades atualizadas.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por Anderson Flaminio Ciocca, Supervisor de Serviço,
em 05/02/2019, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjmsp.jus.br/verifica.php
informando o código verificador 0219084 e o código CRC 83277FC7.
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Despacho SPS 0219084
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE SP
Rua Doutor Vila Nova, 285 - Bairro Vila Buarque - CEP 01222-020 - São Paulo - SP - www.tjmsp.jus.br

DESPACHO
São Paulo, 05 de fevereiro de 2019.
Sr. Secretário:
Em razão do desinteresse da empresa SOLO NETWORKS em dar continuidade à
prestação de serviços de fornecimento de licenças ao produto Office 365 conforme e-mail da DAC/CGA
(ID 0219061), solicito a V.Sa. verificar a viabilidade de nova contratação para o fornecimento do referido
serviço, com a brevidade possível, conforme Memorial ID 0219083.
Esclareço a V.Sa. que por tratarem-se de serviços essenciais de TI (e-mail, suite de
aplicativos MS Office e publicação de intranet), não poderão ser descontinuados até a conclusão da nova
contratação, pois por tratarem-se de produtos "on-line" poderão ser desabilitados remotamente pelo fabricante
na ausência de cobertura contratual.
Respeitosamente
Documento assinado eletronicamente por Luigi Ricardo Loprete, Diretor, em 05/02/2019, às
18:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjmsp.jus.br/verifica.php
informando o código verificador 0219060 e o código CRC 8530589C.
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Despacho DTI 0219060
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