
                                                         
 
 
 

ESCLARECIMENTOS 05 – PREGÃO PRESENCIAL SESI/SENAI-DR/TO Nº 012/2019 
 
 
             Diante da solicitação de esclarecimentos referentes ao Pregão Presencial SESI/SENAI-DR/TO Nº 
012/2019 realizada por licitante, a Comissão Permanente de Licitação do Sistema FIETO passa a elucidar na 
forma que segue: 
 
 
Questionamento 01: Será alterado o julgamento das Propostas para Menor Lance? 
 
Resposta ao questionamento 01: Não será alterado. 
O critério a ser aplicado no julgamento das propostas será o maior desconto percentual (POR LOTE) acima 
do limitador mínimo estabelecido. 
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 02: Será aceito a modalidade de Contrato OPEN ACADEMICO. 
 
Resposta ao questionamento 02: O contrato MPSA Acadêmico (Contrato de produtos e serviços da 
Microsoft) é um contrato de licenciamento transacional para organizações comerciais, governamentais e 
acadêmicas com, no mínimo, 250 usuários/dispositivos. O MPSA funciona melhor para organizações que 
desejam licenciar software local e serviços de nuvem da Microsoft, ou ambos, conforme a necessidade, sem 
o comprometimento de toda a organização com um contrato único, sem data de término e com a opção do 
Software Assurance que garante a manutenção e atualização do software durante a vigência do contrato, 
desta forma entendemos que se torna mais vantajosa o cenário de licenciamento neste tipo de contrato para 
nossa instituição, haja visto que somes elegível a licenciamento educacional e possuímos mais de 250 
usuários. Desta forma fica entendido que iremos aceitar OPEN Acadêmico apenas, para o item 4.8 conforme 
especificado no edital. 
 
 
Questionamento 03: Os documentos exigidos nos subitens do item 8.2.4 da Qualificação Técnica serão 
todos desconsiderados? 
 
Resposta ao questionamento 03: As exigências serão mantidas, conforme edital.  
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  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.  
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