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Processo: 04-001.244/19-44 
Modalidade/nº: Pregão Eletrônico nº 008/2019 
Objeto: Aquisição de softwares de captura e tratamento de imagens e sons para instalação do Núcleo de 

Produção Digital Minas Gerais, projeto previsto no Convênio SICONV nº 794819/2013, celebrado entre a 

Fundação Municipal de Cultura e a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura (atual Secretaria 

Especial da Cultura do Ministério da Cidadania), e para o projeto “Museu da Imagem e do Som de Belo 

Horizonte - Preservação e Difusão do Acervo Fílmico de Belo Horizonte” contemplado no Edital de 

Chamamento Público n.º 01/DDFEM, de 05/07/2018 - Modernização de Museus - Prêmios, promovido pelo 

IBRAM – Instituto Brasileiro de Museus. 

 

 

ESCLARECIMENTO Nº 01  
 

Questiona a interessada: 

 
“Estou com algumas dúvidas referente ao pregão eletrônico 08/2019, podem me ajudar por favor? 
  

1. No site as Licenças Adobe estão exclusivas ME/EPP. 
 

2.1      Gostaria de informar que houve mudanças no formato de venda de produtos ADOBE, segue link 
com informações e as novas regras para fornecimento de softwares Adobe através de licitação 
- https://adobe.ly/2sHnlhb. 
2.2.1   Conforme informação da Adobe Brasil, de 5 de julho de 2017, a LICITANTE deverá fornecer 
comprovação de Revenda Autorizada e Certificação de Especialização em Governo, ambas emitidas 
pela fabricante do software, conforme segue: 
2.2.2 A Especialização em Governo torna-se pré-requisito para que uma revenda autorizada possa 
fornecer ao Governo produtos Adobe em quaisquer programas de licenciamento. 
2.2.3 Qualquer negociação com esferas de governo que não seja feita por uma Revenda Autorizada 
Adobe e certificada na Especialização em Governo passa a ser irregular e passível de penalização. 
2.2.4 Cada revenda autorizada terá acesso a um certificado de Especialização que poderá ser 
apresentado para o Órgão Governamental sempre que solicitado. 
2.2.5 Informamos também que Microempreendedores individuais/MEIs, Empresas de Pequeno 
Porte/EPP's ou Microempresas são INELEGÍVEIS. 

  
Segue em anexo uma relação com as atuais revendas credenciadas. 
Segue também os dados da Larissa da Adobe caso precisem de alguma outra informação." [sic] 

 

Resposta: 
 

A área técnica da Fundação Municipal de Cultura foi consultada, conforme subitem 24.5 do edital, e manifestou-se no 

sentido de que, realmente, é inviável o fornecimento do lote 1 por microempresas ou empresas de pequeno porte.  

O Pregoeiro solicitou às áreas competentes a definição das medidas que devem ser tomadas a respeito desse fato e 

aguarda resposta. 

Qualquer alteração no que fora definido na publicação original do edital será informada aos interessados nos canais 

próprios (sites http://www.licitacoes-e.com.br e https://prefeitura.pbh.gov.br/fmc e o Diário Oficial do Município de 

Belo Horizonte). 

 

 

Belo Horizonte, 7 de outubro de 2019. 
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