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Assunto: Resposta aos questionamentos da empresa PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, interessada em participar do   PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 022/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04-001.476/19-20. 

Conforme solicitado através de e-mail enviado para a Comissão Permanente de Licitação, onde a 

empresa PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

EIRELI, interessada em participar do processo da licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2019, 

apresenta questionamentos que passamos a fazer os devidos esclarecimentos a seguir: 

Questionamento “a” – “Será alterado o julgamento das Propostas para Menor Lance” 
Resposta: Não. Não será alterado.  

O resultado será o menor valor, porém a métrica utilizada vai ser por maior valor de desconto que, 

obviamente, resultará em vantagens para a contratante com o menor valor no ato da contratação. 

Questionamento “b” – “Será aceito a modalidade de Contrato OPEN VALUE GOVERNO” 
Resposta: Não. Não será aceito.  

A fabricante dos softwares – Microsoft - determina que o licenciamento Open Value Gov é para 

instituições governamentais e empresas com até 250 computadores, o que não é o nosso caso pois a 

Prodabel atende a todas as secretarias e órgão da Prefeitura de Belo Horizonte, totalizando um parque 

com aproximadamente 30.000 máquinas.  

A orientação de optar pela modalidade de contrato Select Plus, foi do próprio fabricante, ou seja pela 

Microsoft, por se tratar de um contrato destinado a empresas de médio e grande porte. São inúmeras as 

vantagens para o órgão ao optar por este contrato, e a principal delas é um preço inferior aos 

Revendedores Autorizados Microsoft que venha a participar do processo licitatório, e segundo o 

fabricante são várias as empresas elegíveis a comercialização deste contrato, mantendo desta forma a 

competividade do certame.  

Ou seja, o Select Plus é uma forma econômica de realizar compras transacionais, que oferece vários 

benefícios adicionais. Além disso a própria Microsoft esclarece que o contrato "Open”, só é 

comercializado com Software Assurance de 24 meses, e não 36 meses como estamos solicitando;  

O detalhamento destas ofertas de licenciamento dado pela Microsoft pode ser visto no link do 

fabricante: 

https://www.microsoft.com/pt-br/licensing/licensing-programs/licensing-for-

industries?activetab=licensing-for-industries-pivot:primaryr2 

de onde transcrevemos os pontos principais: 

“Contratos para organizações governamentais 

A Microsoft tem ofertas de licenciamento governamentais que oferecem preços e termos especiais 

para organizações qualificadas e que se alinham melhor à maneira como essas organizações adquirem 

licenças de software e serviços de nuvem. 

 

 

https://www.microsoft.com/pt-br/licensing/licensing-programs/licensing-for-industries?activetab=licensing-for-industries-pivot:primaryr2
https://www.microsoft.com/pt-br/licensing/licensing-programs/licensing-for-industries?activetab=licensing-for-industries-pivot:primaryr2
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Baixe um gráfico de comparação para ajudar a decidir o melhor contrato para a sua organização. 

Consulte a biblioteca de documentos para obter informações adicionais sobre os contratos de 

licenciamento governamentais. 

 Para organizações governamentais de pequeno a médio porte 

Open License 

para Governo 

Adquira licenças de revendedores qualificados à sua escolha por meio de uma 

transação fácil e avulsa. O Software Assurance é opcional. 

Open Value para 

Governo 

Oferece gerenciamento de ativos simplificado, custos de software previsíveis e 

pagamentos parcelados. O Software Assurance está incluído. 

Open Value 

Subscription 

para Governo 

Obtenha os mesmos benefícios do Open Value para Governo com custos 

iniciais menores. Esse programa proporciona acesso a licenças de software da 

Microsoft e a serviços de nuvem durante o período de duração do contrato, por 

meio de um licenciamento baseado em assinatura. Também há uma opção de 

um ano do Open Value Subscription disponível para clientes governamentais 

qualificados. 

Contrato 

Microsoft Cloud 

para Governo 

Adquira serviços de nuvem com a ajuda de um Provedor de Soluções na 

Nuvem da Microsoft por meio de um modelo pago conforme o uso. Um 

Provedor de Soluções na Nuvem pode ajudá-lo a determinar a melhor solução 

de nuvem e lhe dará suporte desde a compra, até a implantação e o 

uso. Encontre um Provedor de Soluções na Nuvem. 

Para organizações governamentais de médio a grande porte 

Contrato 

Enterprise para 

Governo 

Padronize a tecnologia em toda a sua organização com os produtos e serviços 

de nuvem da Microsoft mais recentes. Fornece gerenciamento de licença 

simplificado com um único contrato, custos previsíveis com software e 

serviços e pagamentos parcelados. O Software Assurance está incluído. 

Contrato 

Enterprise 

Subscription para 

Governo 

Obtenha os mesmos benefícios do Contrato Enterprise com custos iniciais 

menores com a opção de assinatura. Inclui acesso a licenças de software da 

Microsoft e a serviços de nuvem somente durante o período de duração do 

contrato, por meio de um licenciamento baseado em assinatura. O Software 

Assurance está incluído. 

Select Plus para 

Governo 

Se o MPSA não é uma opção para a sua organização, você pode usar o Select 

Plus para adquirir licenças de software da Microsoft em qualquer afiliada ou 

no nível de departamento, aproveitando ao mesmo tempo as vantagens de 

uma organização. O Select Plus oferece: a flexibilidade de adquirir licenças 

conforme a necessidade, um único contrato sem data de término específica e 

uma única ID do cliente do Afiliado líder para simplificar o gerenciamento de 

contas. O Software Assurance é opcional. 

http://download.microsoft.com/download/1/F/5/1F5357DD-F7C8-4CC8-8C5F-7F6B1569ECF0/Transactional_Licensing_Comparison_Chart.pdf
https://www.microsoft.com/pt-br/licensing/learn-more/document-library
https://www.microsoft.com/pt-br/licensing/licensing-programs/open-license.aspx
https://www.microsoft.com/pt-br/licensing/licensing-programs/open-license.aspx
https://www.microsoft.com/pt-br/licensing/licensing-programs/open-license.aspx
https://www.microsoft.com/pt-br/licensing/licensing-programs/open-license.aspx
https://www.microsoft.com/pt-br/licensing/licensing-programs/open-license.aspx
https://www.microsoft.com/pt-br/licensing/licensing-programs/open-license.aspx
https://www.microsoft.com/pt-br/licensing/licensing-programs/open-license.aspx
https://www.microsoft.com/pt-br/solution-providers/search
https://www.microsoft.com/pt-br/licensing/licensing-programs/enterprise.aspx
https://www.microsoft.com/pt-br/licensing/licensing-programs/enterprise.aspx
https://www.microsoft.com/pt-br/licensing/licensing-programs/enterprise.aspx
https://www.microsoft.com/pt-br/licensing/licensing-programs/enterprise.aspx
https://www.microsoft.com/pt-br/licensing/licensing-programs/enterprise.aspx
https://www.microsoft.com/pt-br/licensing/licensing-programs/enterprise.aspx
https://www.microsoft.com/pt-br/licensing/licensing-programs/enterprise.aspx
http://download.microsoft.com/download/0/B/2/0B22F87C-C021-4A4A-900A-89F627044C4C/Microsoft_Select_Plus_for_Government_Program_Guide.pdf
http://download.microsoft.com/download/0/B/2/0B22F87C-C021-4A4A-900A-89F627044C4C/Microsoft_Select_Plus_for_Government_Program_Guide.pdf
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Contrato de 

produtos e serviços 

da Microsoft 

O MPSA (Contrato de produtos e serviços da Microsoft) consolida todas as 

suas compras em um único contrato simplificado com compras de Online 

Services e software. A estrutura de Conta de Compras proporciona opções de 

compra flexíveis e maior controle da maneira como você faz compras. O 

Software Assurance é opcional. 

Contrato 

Microsoft Cloud 

para Governo 

Adquira serviços de nuvem com a ajuda de um Provedor de Soluções na 

Nuvem da Microsoft por meio de um modelo pago conforme o uso. Um 

Provedor de Soluções na Nuvem pode ajudá-lo a determinar a melhor solução 

de nuvem e lhe dará suporte desde a compra, até a implantação e o 

uso. Encontre um Provedor de Soluções na Nuvem. 

 

Questionamento “c” – “Não será exigida Declaração de Fabricante” 
Resposta: Não. O entendimento não está correto. A declaração será exigida. 

A  aquisição de Produtos e Serviços da Plataforma Tecnológica MICROSOFT elegíveis à aquisição 

seguirão os termos e as condições do fabricante MICROSOFT e os modelos e regras de 

licenciamento e de fornecimento de Produtos e Serviços da Tecnologia Microsoft.  

A orientação de optar pela modalidade de comprovação foi do próprio fabricante, ou seja, pela 

Microsoft, por se tratar de um contrato destinado a empresas de médio e grande porte.  

A Certificação Government Partner é a comprovação de que a Licitante está apta e credenciada junto à 

Microsoft para operacionalizar Acordos de Licenciamento por Volume em suas diversas modalidades. 

Essa declaração segundo a Microsoft só é emitida aos parceiros que possuem todas as exigências de 

competências solicitadas, bem como, realizam a compra direta de seus contratos, sem passar por outro 

distribuidor e sendo GP, tem atendimento especializado e apto a cumprir todas as exigências de órgãos 

governamentais de acordo com a legislação vigente. 

São inúmeras as vantagens para o órgão ao optar por este contrato, e a principal delas é um preço 

inferior aos Revendedores Autorizados Microsoft que venha a participar do processo licitatório, e 

segundo o fabricante são várias as empresas elegíveis a comercialização deste contrato, mantendo 

desta forma a competividade do certame, conforme já mencionado, a lista dos possíveis concorrentes, 

poderá ser encontrado no site do fabricante: 

https://partner.microsoft.com/pt-br/licensing/Parceiros%20LSP, 

Isto posto, entendendo como realizados todos os esclarecimentos, nos colocamos à disposição para 

quaisquer outras informações adicionais que julgarem necessários 

Belo Horizonte, 27 de setembro de 2019. 

 

Roberto Lauar Câmara 

Pregoeiro 

 

 

https://www.microsoft.com/pt-br/licensing/MPSA/default.aspx
https://www.microsoft.com/pt-br/licensing/MPSA/default.aspx
https://www.microsoft.com/pt-br/licensing/MPSA/default.aspx
https://www.microsoft.com/pt-br/solution-providers/search
https://partner.microsoft.com/pt-br/licensing/Parceiros%20LSP

