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Comissão Especial de Licitação <celsupelro@gmail.com>
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1 mensagem

Jeferson Saldanha e Silva <jeferson.silva@brasoftware.com.br> 20 de dezembro de 2022 07:42
Para: "celsupelro@gmail.com" <celsupelro@gmail.com>
Cc: Roberta Jezler <roberta.jezler@brasoftware.com.br>

Bom dia

 

Sr. Pregoeiro cumprimento vossa senhoria referente alguns esclarecimentos acima anexado e  descritos referente ao Pregão Eletrônico Nº 654/2022/CEL/SUPEL/RO.

 

Desde já obrigado.

 

Jeferson Silva
Executivo de Contas

 jeferson.silva@brasoftware.com.br

 +55 92 99514-6565/ +55 11 3179-6993

Rua Ewerton Visco, 290 - 20º andar - Salvador - BA - CEP 41820-022
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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01 

ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A)  

 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 654/2022/CEL/SUPEL/RO 

A  BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, CNPJ : 57.142.978/0001-05, I.E. : 

546.106.669.110, situada na rua Marina La Regina, 227 - 3 ANDAR SL 11 A 15 – Centro, 

CEP : 08550-210, na cidade : Poá, Estado  de São Paulo, vem respeitosamente à vossa 

presença, com o intuito de sanar algumas dúvidas sobre o referido Edital. 

Com base no Termo de referência do presente edital, solicitamos esclarecimentos a respeito 

dos pontos ora enumerados: 

 

1. Os itens 1 e 2 são Produtos SQL Enterprise, e pelo meu entendimento o item 1 está 

sem Software Assurance e o item 2 Com Software Assurance. Os Produtos com 

Software Assurance têm os seus preços maiores devido uma série de Benefícios. O 

valor do item 2 se baseou em qual contrato pois o preço está inexequível com a tabela 

Atual da Microsoft de dezembro de 2022 em todos os tipos de contrato. Saliento 

também que os preços passarão por reajuste a partir de 01/01/2023 conforme 

documento do fabricante: https://learn.microsoft.com/pt-br/partner-

center/announcements/2022-november#33 . Frente a esse cenário seria Realmente a 

https://learn.microsoft.com/pt-br/partner-center/announcements/2022-november#33
https://learn.microsoft.com/pt-br/partner-center/announcements/2022-november#33


 

 

versão Enterprise ou Standard (Microsoft SQL Server Standard Per Core 2 Licenses 

Software License And Software Assurance) ? 

 
2. Os partnumber informados e tipos de contrato informado no processo licitatório são 

contratos CSP e o contrato OPEN. Porém não está sendo possível a abertura de novos 

contratos OPEN. O programa Open License foi desativado em 31 de dezembro de 2021. 

Novas licenças não estão mais disponíveis desde 1 de janeiro de 2022 

(https://www.microsoft.com/pt-br/licensing/product-licensing/rental-rights) . Sendo assim 

poderia revalidar os partnumber que serão utilizados? 

 

3. Para a participação no Pregão os produtos poderão ser entregues nos contratos MPSA ou 

CSP? 

 

4. A título de esclarecimento e informação, a Administração Pública, via de regra, segue com o 

modelo de contratação por instrumento próprio, seguindo modelos pré-definidos. De outro 

lado, por tratar-se de licenciamento específico, a Microsoft tem seus padrões e modelos de 

contrato. Assim, existe o que se chama Government Partners – GP, que são parceiros 

habilitados pela Microsoft para atuar no segmento público, com o objetivo de assinar os 

contratos nos modelos dos clientes e o Government Integrator Agremment – GIA da Microsoft, 

que significa o contrato entre o parceiro e a Microsoft, relacionado ao primeiro firmado pelo 

parceiro com a Administração Pública. Nesse Caso não foi observado no Edital que para 

participação deveria ter a Declaração de Parceiros LSPs Governo da Microsoft. A Declaração 

será Obrigatória? https://partner.microsoft.com/pt-br/licensing/parceiros%20lsp ; 

 

 

 

 

 
Atenciosamente, 

Manaus-AM, em 20 de dezembro de 2022. 

 

 
Jeferson Saldanha e Silva 
Executivo de Contas 
Fone: +55 11 3179-6993 

https://www.microsoft.com/pt-br/licensing/product-licensing/rental-rights
https://partner.microsoft.com/pt-br/licensing/parceiros%20lsp


 

 

Fax: +55 11 3179-6800 
Cel: +55 92 9 9514-6565 
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www.brasoftware.com.br 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

RESPOSTA

RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 654/2022/CEL/SUPEL/RO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0070.067671/2022-41
OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de Licenças de Softwares

(SQL Server), e MICROSOFT Power BI Pro, conforme especificações e condições constantes neste
Termo de Referência e anexos.

 

SOLICITANTE: BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA
 

A Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL, por meio da Pregoeira nomeada na
Portaria nº 149/2022/SUPEL-CI, publicada no DOE de 03/10/2022, vem neste ato responder ao pedido de
esclarecimento enviado por e-mail, conforme documentos SEI ID: 0034537723.

 

Tendo em vista que o questionamento se refere a exigência do Termo de Referência, os
autos foram encaminhados à SETIC para manifestação, a qual se manifestou conforme documento Id.
SEI! 0034584702.

 

Questionamento 1:
 Os itens 1 e 2 são Produtos SQL Enterprise, e pelo meu entendimento o item 1 está sem

Software Assurance e o item 2 Com Software Assurance. Os Produtos com Software Assurance têm os
seus preços maiores devido uma série de Benefícios. O valor do item 2 se baseou em qual contrato pois o
preço está inexequível com a tabela Atual da Microsoft de dezembro de 2022 em todos os tipos de
contrato. Saliento também que os preços passarão por reajuste a partir de 01/01/2023 conforme documento
do fabricante: https://learn.microsoft.com/pt-br/partnercenter/announcements/2022-november#33 . Frente
a esse cenário seria Realmente aversão Enterprise ou Standard (Microsoft SQL Server Standard Per Core 2
Licenses Software License And Software Assurance) ?

 

Questionamento 2:
Os partnumber informados e tipos de contrato informado no processo licitatório são

contratos CSP e o contrato OPEN. Porém não está sendo possível a abertura de novos contratos OPEN. O
programa Open License foi desativado em 31 de dezembro de 2021. Novas licenças não estão mais
disponíveis desde 1 de janeiro de 2022 (https://www.microsoft.com/pt-br/licensing/product-
licensing/rental-rights) . Sendo assim poderia revalidar os partnumber que serão utilizados?
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Questionamento 3:
Para a participação no Pregão os produtos poderão ser entregues nos contratos MPSA ou

CSP?

 

Questionamento 4:
A título de esclarecimento e informação, a Administração Pública, via de regra, segue com

o modelo de contratação por instrumento próprio, seguindo modelos pré-definidos. De outro lado, por
tratar-se de licenciamento específico, a Microsoft tem seus padrões e modelos de contrato. Assim, existe o
que se chama Government Partners – GP, que são parceiros habilitados pela Microsoft para atuar no
segmento público, com o objetivo de assinar os contratos nos modelos dos clientes e o Government
Integrator Agremment – GIA da Microsoft, que significa o contrato entre o parceiro e a Microsoft,
relacionado ao primeiro firmado pelo parceiro com a Administração Pública. Nesse Caso não foi
observado no Edital que para participação deveria ter a Declaração de Parceiros LSPs Governo da
Microsoft. A Declaração será Obrigatória? https://partner.microsoft.com/pt-br/licensing/parceiros%20lsp ;

 

Com relação aos questionamentos, a SETIC, por meio da SETIC-GCOMP, respondeu:

 

Resposta 1:
Sim, o pacote com Assurance é apenas para as licenças as quais foram informadas. Com

relação aos valores, estamos cientes da possível flutuação de preço proveniente de alterações no mercado e
mudança na política de preços;

Resposta 2:
Informamos que o PARTNUMBER em questão é apenas para referência, sendo possível a

aquisição de qualquer produto compatível;

 

Resposta 3:
Não temos interesse nos contratos MPSA, visto que as licenças são para utilização em

apenas dois dispositivos. Podendo ser CSP ou Open Licence;

 

Resposta 4:
Não há previsão, portanto a apresentação da referida declaração não é documento

obrigatório para a participação.

 

 

Portanto, esclarece esta Pregoeira, com base nas informações da equipe técnica da
SETIC/GCOMP, informa-se que o Termo de Referência, e demais anexos, bem como o Edital
permanecem inalterados.

Ademais, informa-se que a sessão de abertura ocorrerá no dia 29/12/2022 às 10h00min
(HORÁRIO DE BRASILIA).

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto a Pregoeira e equipe de Apoio, através do
telefone (69) 3212-9269, ou no endereço sito a Av. Farquar S/N – Bairro Pedrinhas – Complexo Rio
Madeira, Ed. Central – Rio Pacaás Novos 2º Andar, em Porto Velho/RO - CEP: 76.903.036.
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BRUNA GONÇALVES APOLINÁRIO
Pregoeira CEL/SUPEL-RO

Documento assinado eletronicamente por Bruna Gonçalves Apolinário , Pregoeiro(a), em 21/12/2022,
às 13:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0034587420 e o código CRC 9E49FF10.

Referência: Caso responda este(a) Resposta, indicar expressamente o Processo nº 0070.067671/2022-41 SEI nº 0034587420
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