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Zimbra luciene@crmes.org. br 
I 

Re: Esclarecimento Pregao Presencial n° 

De : Luciene Nascimento <luciene@crmes.org.br> 

Assunto : Re: Esclarecimento Pregao Presencia! n° 

Para : licitacao@pisontec.com 

Sex, 08 de Jul de 2016 09:23 

~5 anexos 

Cc: [CRM-ES] Licitac.;oes <licitacoes@crmes.org.br>, 
Katia Seibert <katia@crmes.org.br>, Franco L. Dalto 
<franco@crmes.org.br> 

Born dia. 

0 questionamento apresentado foi devidamente encaminhado aos setores competentes 
(Tecnologia da Informac.;ao e Departamento Jurfdico). 
Assim que possfvel entraremos em contato. 

Att. 

Luciene C S P Nascimento - Licitac.;oes e Contratos 
Conselho Regional de Medicina/ ES - CRM/ES 
luciene@crmes.org.br- (27) 2122-0104 

De: licitacao@pisontec.com 
Para: licitacoes@crmes.org .br 
Cc: "Carla Patricia Pisontec" <gestao.licitacao@pisontec.com> 
Enviadas: Quinta-feira, 7 de julho de 2016 17:23:44 
Assunto: Esclarecimento Pregao Presencia! n° 

Ao 
Conselho Regional de Medicina do Estado do Espfrito Santo 
Ilmo(a) Sr(a) Pregoeiro(a) 
Vit6ria/ES 

-
Ref. Pregao Presencial n° 005/2016 

Prezado(a) Sen hor(a). 

A empresa Pisontec Licenciamento de Software - EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ 
N° 12.0007.998/ 0001-35, situada em Olinda/ PE, vem tempestivamente atraves 
deste, solicitar esclarecimento a vista do PREGAO PRESENCIAL NO 005/2016 no 
que diz respeito a duvidas pertinentes aos it ens, elencados a baixo : 

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA: 

2. OBJETO 2.1 - A presente licitac.;ao tem por objeto a contratac;ao de empresa 
para fornecimento de Licenciamento Microsoft para o Parque de Informatica 
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deste Conselho Regional de Medicina . 

Item Part Number 
01 02 P73-05864 

02 44 021-10559 

03 44 R18-00130 

http://webmail.crmes.org.brlh/printmessage?id=36548&tz=America/ ... 

Descr o 
Licen<;as Microsoft Windows Server 
Standard Sngl License/Software 
Assurance Pack MVL 1License 2Proc 
Licen<;as Microsoft Office 2016 Sngl MVL 
License 
Licen<;as Microsoft Windows ServerCAL 
Sngl License/Software Assurance Pack 
MVL 1License UsrCAL 

Ap6s leitura do Edital, foi verificado que os produtos referente aos itens 
solicitados no Termo de Referencia do processo em epfgrafe, nao existe 
nenhuma restri<;ao para atende-los com o produto no modelo de contrato Open, 
exceto pela descri<;ao do PartNumber do produto, o qual se refere ao contrato 
tipo Select, o qual e comercializado porum grupo seleto de 10 empresas (Allen, 
Lanlink, Brasoftware, Compsoftware, SoftwareOne, Comparex, Dell, Processor, 
Scarp us, Softline) conforme link a baixo: 

0 https :flmspa rtner. m icrosoft.com/pt/br /Paqes/Licensinq/Pa rceiros-LSP. aspx 

E importante frisar que a Microsoft indica a modalidade de contrato Select para 
empresas com mais de 250 esta<;oes de trabalho pelo simples fato desse 
modelo oferecer para seus credenciados descontos maiores e NAO porque o 
modelo de contrato Open, nao atenda ou nao possa ser comercializado. Sendo 
que qualquer um dos dois modelos atendem perfeitamente a necessidade do 
6rgao em todas as caracterfsticas solicitadas. 

Detalhando melhor nosso questionamento o fabricante disponibiliza alguns 
modelos de compra das licen<;as solicitadas, sendo um exclusive para Revendas 
Enterprise na forma de contrato Select aonde existe um numero 
restrito de empresas habilitadas no Brasil, e a outra forma seria no 
modelo de contrato Open comercializado pela maioria das revendas habilitadas. 

Tendo em vista que os PartNumbers no modelo Open POSSUEM AS MESMAS 
CARACTERISTICAS TECNICAS, SUPORTE, RENOVACAO e DEMAIS 
ESPECIFICACOES do modelo Select, sendo que estes, por sua vez, futuramente 
serao substitufdos pelo contrato MPSA com PartNumbers diferentes, conforme 
pode-se conferir em resposta a pedido de esclarecimento a AqeRio no Preqao 
08/2015, onde o limo Preqoeiro responde: " MPSA - Microsoft Productsand 
Services Agreement. A informacao da Microsoft e de que sao proq ramas de 
beneffcios e valores iguais e que ha um perfodo de transicao em curso" .O 
modelo de contrato Open, tern gestao eficiente tanto quanta o Select, e tam bem 
contempla funcionalidade inclu fdas no portal VLSC. 

Nossa empresa participou de varios processes, co ncorrendo com modelo Open 
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juntamente com outras empresa que ofereciam modelo Select, e foi sagrada 
vencedora por ter ofertado melhor pre<;o. Fazendo a entrega com as Licen<;as 
Open atendendo perfeitamente todas as exigencias tecnicas e de garantias 
exigidas nos termos de referencias, como exemplo podemos citar os seguintes 
Orgaos: Universidade Federal Fluminense, SEBRAE/ PB, Hemomar, Empresa de 
Planejamento e Logfstica/DF, Universidade Estadual de Londrina, ent re outros. 

Tomando por base o recomenda<;ao do Ac6rdao 2.300/2007 - TCU-PLENARIO, 
aonde orienta que podera ser cotado equipamento de padrao de desempenho e 
qualidade similares 1 equivalentes aos descritos, desde que seja compatfvel com 
o descrito, e ainda, que seja um sistema com todos os itens que o integram 
compatfveis entre si, e que sejam padronizados, tanto na montagem quanto na 
utiliza<;ao. 

0 Ac6rdao 819/2005 Plenario diz: "Observe rigorosamente as disposi<;oes 
contidas no art. 37, caput, da Constitui<;ao Federal de 1988 c/c o art. 3° da Lei 
8.666/ 1993, obedecendo aos prindpios constitucionais da publicidade e da 
impessoalidade, de modo a impedir restri<;oes a competitividade. 

1. Nao se pede olv idar que a licita<;ao na modalidade pregao caracteriza-se pelo 
objetivo de imprimir celeridade e eficiencia nas contrata<;oes publicas, por meio da 

simplifica<;ao das regras procedimentais, condicionada aos prind pios basicos 

estabelecidos no art. 4° do decreto n° 3.555/ 2000: 
Art. 40 A licita<;ao na modalidade de Pregao e j uridicamente condicionada aos 

prindpios basicos da legalidade, da impessoalidade, da mora lidade, da igualdade, 

da publicidade, da probidade administrativa, da vincula<;ao ao instrument o 
convocat6rio, do julgamento objetivo, bern assim aos prind pios correlates da 

celeridade, fina lidade, razoabil idade, proporcionalidade, competitividade, j usto 
pre<;o, seletividade e compara<;ao objeto das propostas. 

Pan1grafo unico. As normas disciplinadoras da licita~ao serao sempre 
interpretadas em favor da amplia~ao da disputa entre os 
interessados, desde que nao comprometa 0 interesse da 
Administra~ao, a finalidade e a seguran~a da contrata~ao. 

2. Considerando-se que a Administra<;ao deve trabalhar no escopo de obter 
sempre o maior numero de propostas possfveis, na busca da proposta mais 
vantajosa. Sobretudo no caso do Pregao, no qual ja se sabe que a proposta 
em questao detem uma oferta mais vantajosa, nao pode a Administra<;ao 
fechar os olhos as vantagens pecun1anas e decidir onerar 
desnecessariamente os cofres publicos por mero formalismo burocratico . 

3. Com efeito, sabe-se que o certame licitat6rio tem como prindpio basilar a 
isonomia entre os licitantes, buscando ainda a maxima competitividade, com 
o fim de alcan<;ar a proposta mais vantajosa a Administra<;ao Publica. Sendo 
assim, e vedada ex igencias editalfcias que apenas impedem a participa<;ao de 
empresas na licita<;ao, ferindo o prindpio da isonomia, conforme ensina o 

13/07/20 16 09:5g 



Zimbra 

4 de 7 

http:/ /w ebmail.crmes. or g. br /h/pri ntmessage? i d=3 654 8&tz= Ameri cal ... 

professor Mar<;;al Justen Filho[l]: 

"0 Direito profbe a discrimina<;;ao arbitraria, produto de 
preferencias pessoais e subjetivas do administrador". 

"0 ato convocat6rio viola o prindpio da isonomia 
quando: a) estabelece discrimina<;;ao desvinculada do 
objeto da licita<;;ao; b) preve exigencia desnecessaria e 
que nao envolve vantagem para a Administra~ao; c) 
impoe requisitos desproporcionados com necessidades 
de futura contrata~ao; d) adota discrimina<;;ao ofensiva 
de valores constitucionais ou ilegais." 

"0 que se veda e a ado<;;ao de exigencia desnecessaria 
ou inadequada, cuja previsao seja orientada nao a 
selecionar a proposta mais vantajosa, mas a beneficiar 
ou prejudicar alguns particulares. ( ... ) A 
incompatibilidade podera derivar de a restri<;;ao ser 
excessiva ou desproporcionada as necessidades da 
Administra<;;ao. Podera, tambem, decorrer da 
inadequa<;;ao entre a exigencia e as necessidades da 
Administra<;;ao . ". 

4. Neste sentido, tambem prescreve Adilson Abreu Dallari em sua obra Aspectos 
Jurfdicos da Licita<;;ao com rela<;;ao a elabora<;;ao dos editais afirma "que o 
essencial e que nao se incluam clausulas de favorecimentos ou de discrimina~ao em 
favor ou contra determinados interessados." E mais adiante a pagina 107, o autor 
continua: 

"0 edital e um instrumento de chamamento, e deve 
servir para trazer pessoas, e nao para impedir que 
pessoas que efetivamente poderiam contratar se 
afastem da licita<;;ao. 0 edital nao pode conter clausulas 
que representem barreiras impeditivas de participa<;;ao 
no procedimento, a quem realmente tem condi<;;oes de 
participar ou a quem realmente esteja disposto a se 
instrumentar para participar". 

5. Ademais, destaca-se que a licita<;;ao deve buscar o maior numero de 
participantes, estimulando a concorrencia, vez que a Administra<;;ao s6 tem a 
ganhar ao receber diversas propostas, de onde certamente surgira aquela 
mais interessante e vantajosa para o erario e, indiretamente para toda a 
coletividade. 

6. Em via reversa, na remota hip6tese das licen<;;as ofertadas pela RECORRENTE 
nao vierem a satisfazer o objetivo do edital, quando forem entregues - o que 
se admite apenas por suposi<;;ao -, o proprio edital consigna quais sao as 
consequencias desta nao adequa<;;ao. 

7. Ressalta-se, por fim , que os tribunais patrios consagram a tese defendida 

1 

13/07/2016 09:58 



Zimbra 

5 de 7 

http:/ /webmai l.crmes.org. br/h/printmessage? i d=3 654 8&tz= Amer i cal ... 

pela RECORRENTE, na medida em que condenam a utilizac;ao de exigencias 
irrelevantes para o atingimento das finalidades licitat6rias. Veja-se abaixo: 

REPRESENTA<;AO. LICITA<;AO. PREGAO PRESENCIAL. 
SUSPENSAO CAUTELAR DA ASSINATURA DO 
CONTRATO. OITIVA. DILIGENCIAS. NAO-OBSERVANCIA 
DOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE, 
COMPETITIVIDADE E PROPORCIONALIDADE. OFENSA 
AO INTERESSE PUBLICO. PROCEDENCIA PARCIAL. 
DETERMINA<;AO COM VISTAS A ANULA<;AO DA 
DESCLASSIFICA<;AO DE EMPRESAS E DA AJUDICA<;AO 
DO OBJETO, COM VISTAS AO SEGUIMENTO DO 
CERTAME. DETERMINA<;OES. JUNTADA DOS AUTOS As 
CONTAS ANUAIS. 

1. A amplia<;ao da competitividade e princfpio norteador 
do pregao e vem expressamente albergado no caput e 
no paragrafo unico do art. 4° do Decreto 
n. o 3. 555/2000. 

2. As normas disciplinadoras da licitac;ao serao sempre 
interpretadas em favor da ampliac;ao da disputa entre os 
interessados, desde que nao comprometam 0 interesse 
da Administrac;ao, a finalidade e a seguranc;a da 
contratac;ao[2]. 

Por assim o ser, as exigencias contidas nos itens desse Edital, devem ser 
desconsideradas, a fim de tornar o processo licitat6rio dentro dos Princfpios da 
Razoabilidade, Competitividade e Proporcionalidade. 

Ainda, 

8. Com base na recomendac;ao do TCU on de: 

"A caracteristica essencial do pregao e a de ser uma modalidade mais 
dinamica e flexivel para a aquisic;ao de bens ou contratac;ao de servic;os 
de interesse da administrac;ao publica. Seus fundamentos principais 
sao, especialmente, a ampliac;ao da disputa de prec;os entre os 
interessados, que tern como conseqi.iencia imediata a reduc;ao dos 
prec;os contratados, bern assim a alterac;ao da ordem tradicional de 
apresentac;ao e analise dos documentos de habilitac;ao e propostas de 
prec;o, e a mitigac;ao das formalidades presentes nas demais 
modalidades licitat6rias. 

Portanto, aliada a celeridade, a competitividade e caracteristica 
significativa do pregao e vern expressamente albergada nao s6 no 
caput do art. 4° do Decreta n° 3.555/2000, como principia norteador 
dessa modalidade, como em seu paragrafo unico: "as normas 
disciplinadoras da licitac;ao serao sempre interpretadas em favor da 
ampliac;ao da disputa entre os interessados, desde que nao 

r 
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comprometam o interesse da Administra~ao, a finalidade e a seguran~a 
da contrata~ao" (grifos acrescidos). 

Ac6rdao 1046/2008 Plenario (Voto do Ministro Relator) 

9. Desta forma, gostarfamos de trazer entendimentos da jurisprudencia, 
notadamente do Tribunal de Contas da Uniao, no sentido de que a exigencia 
da Declarac;ao do Fabricante nao encontra amparo na Lei 8.666/93, por nao 
estar entre o rol de documentos de habilitac;ao: 

"TCU - Ac6rdao - 4.300/2009 - 2a. Camara- Nao se deve exigir em editais que 
a licitante seja credenciada, autorizada, eleita, designada, ou outro instituto 
similar, pelo fabricante, para fornecer, instalar, dar suporte e configurar os 
equipamentos que constituam objeto da licitac;ao, tendo em vista tratar-se de 
condic;ao que restringe indevida e desnecessariamente o carater competitivo do 
certame." 

Diante dos fatos e fundamentos jurfdicos apresentados e tendo convicc;ao e 
certeza de que os atos aqui apontados, explicitados e fundamentados quanta ao 
Ed ital de Licitac;ao qual se encontra com um vlcio, contrariando o Prindpio da 
Igualdade a PISONTEC LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EIRELI - EPP, vern na 
forma da Legislac;ao Vigente, e suas alterac;5es, as demais normas que 
sobrep5em sabre a materia, tendo em vista que as licenc;as possuem as 
mesmas caracterfsticas tecnicas e sao de uso permanente, tendo a mesma 
forma de entrega e licenciamento, entendemos que ao entreqarmos o produto no 
modelo de contrato Open, cujo Part Number tern a mesma especificac;ao e qualidade da 
licenc;a solicitada e atenderemos plenamente o edital. 
Esta correto o nosso entendimento? 

Agradecemos sua atenc;ao ficando no aguardo de breve reposta. 

Atenciosamente. 

Setor de Licita~ao 
Assistente Adm/Comercia l 

+55 81 3257-5110 
Skype: licitacao.pisontec 

www.pisontec.com 

[1] Idem, pags. 58, 60, so e 81. 

[2] TC-002.251/ 2008-5 

.../ Symantec. 
R~stered Partner 

F C:Rrtner. 
ceRTfED P~ER 

Authorized Education Rftseller 
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CRM-ES 
CONSEUiO REGIONAL DE MEDICI NA DO ESTADO DO ESPiRITO SANTO 

Vit6ria, 20 de julho de 2016. 

MEMORANDO CRM/ES N2 060/2016- ASSEJUR 

De: Flavia Modenese Barre ira Andiao- Assessora da Presidencia do CRM/ES. 
Para: Luciene Nascimento- Setor de Contratos e Licita~oes. 
Assunto: lmpugna~ao ao Edital do Pregao Presencia! CRM-ES n2 005/2016 pela 
empresa Pisontec Licenciamento de Software- EIRELI- EPP. 

A empresa Pisontec Licenciamento de Software- EIRELI- EPP apresentou lmpugna~ao 
ao Edital do Pregao Presencia! CRM-ES n2 005/2016 alegando, em sintese, que o CRM
ES exigiu o modele de contrato do tipo SELECT, sendo que poderia ser bem atendido 
pelo modele OPEN, com o qual a empresa impugnante trabalha. Por esse motive, 
estaria havendo uma restri~ao desarrazoada a competi~ao entre as empresas, na 
medida em que o contrato do tipo Select s6 e comercializado "por urn grupo seleto de 
10 empresas (Allen, Lanlink, Brasoftware, Compsoftware, SoftwareOne, Comparex, 
Dell, Processor, Scorpus, Softline)". 

Primeiramente, observa-se que nao ha exigencia de numero minimo de licitantes para 
a modalidade de licita~ao denominada Pregao, cuja regula~ao esta disposta na Lei 
10.520/02. Ademais, havendo no mercado 10 empresas que trabalham com o objeto 
definido na licita~ao, nao ha que se falar em direcionamento do certame ou qualquer 
preferencia por empresa especifica, sendo a competi~ao completamente viavel entre 
as existentes. 

Nao obstante, o motive da op~ao pelo modele de contrato SELECT em detrimento do 
OPEN nao resta claro da analise dos autos do processo, razao pela qual sugere-se a 
obten~ao de uma explica~ao t ecnica sobre as diferen~as desses dois modelos para o 
f im de se conclu ir a resposta a lmpugna~ao . 

Atenciosamente. 

FlAVIA MODX ARREIRA ANDIAO 
ASSESSORA ~~~:11DENCIA DO CRM-ES. 

Rua Professora Emilia Franklin Mululo, n• 228 - Bento Ferreira - Vit6ria - ES 
CEP 29050-730- Telefone: (27) 2122-0100 - Fax: (27) 2122-0117 

E-mail: crmes@crmes.org.br- Site: http://www.crmes.org.br 



Vit6ria, 22 de julho de 2016. 

AO 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - ES 

A/C- Luciene C S P Nascimento 

Licitac;oes e Contratos 

Prezado Senhora, 

SOLICIT A(AO DE ESCLARECIMENT9 

allen 

Vimos atraves deste, informar que fomos convidados pelo CRM/ ES para realiza<;ao de um trabalho consultive 

de inventario de software objetivando a regulariza<;ao do parque computacional. 

Atraves deste trabalho, denominado de SAM, a Allen forneceu uma visao geral, por relat6rio, dos softwares 

instalados nos seNidores e esta<;oes de trabalho, bem como apontou a necessidade de aquisi<;ao de licen<;as 

Microsoft considerando o resultado de licen<;as adquiridas versus licen<;as em uso. 

No relat6rio final, descrevemos as seguintes recomenda<;oes: 

• Realiza<;ao de SAM anualmente; 

• Equaliza<;ao Do ambiente com as versoes/edi<;oes que possui; 

• Providenciar NF do licenciamento das maquinas alugadas, com Office Pro Plus 2010; 

• Adquirir Delta de licenciamento. 

Quante as modalidades de licenciamento por volume, podemos destacar 02: 

OPEN - modalidade de licenciamento recomendado para pequenas organiza<;oes mediante primeira compra de 

licen<;as em volume igual ou acima de 5 unidades ate 250 unidades de quaisquer produtos Microsoft. No Open, os 

produtos podem ser adquiridos na versao Each (sem Software Assurance) ou com Software Assurance valido por 

dois anos. Essa modalidade de contrato e considerado pela Microsoft como um formato transacional, ou seja, a cada 

compra uma transa<;ao. 

ALLEN ESTel: (27) 3223-7777/3025-3223 
Fax: (27) 3025-3129 

Allen Rio Servi<;os e Comercio de Produtos de 
Informatica Ltda. 

Rua GON<;ALVES DIAS, 276. Valparaiso
Petr6polis - RJ 

CEP: 25.655-122 
CNPJ: 00.710.799/0001 -00 

www.al len.com.br 

·l 



SELECT PLUS - programa de licenciamento por volume de software destinado a clientes corporativos, VJ 
governamentais e academico. Essa modalidade e recomendada para organiza<;oes que tem 250 ou mais PCs. No 

Select Plus, os produtos tambem podem ser adquiridos na versao Each (sem Software Assurance) ou com Software 

Assurance valido por tres anos. Os niveis de desconto e beneficios tambem sao maiores nesta modalidade. No 

Select o formato e relacional - confian<;a, ou seja, o cl iente pode testar alguns produtos por um perfodo e depois 

fazer report (compra) do mesmo. 

Ressaltamos que o CRM/ ES podera adquirir licenc;as em qualquer modalidade mencionada, mesmo com um parque 

inferior a 250 PCs. 

Em nossa proposta comercial, apresentamos as solu<;6es com o part number dentro da modalidade Select Plus 

considerando alguns fatores decisivos: 

• A modalidade select eo modelo de contrato utilizado pelo CRM Nacional, 6rgao de referencia para as 
unidades regionais 

• Em reuniao com o 6rgao, para as licenc;as com o Programa Software Assurance, foi solicitado cobertura de 
atualizac;ao por 36 meses. 

• Maiores beneficios e modalidade de contrato formato relacional. 

Esperamos ter esclarecido a duvida quanto as modalidades de licenciamento. 

Estamos a disposic;ao para quaisquer esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

Ficaremos no aguardo dos devidos esclarecimentos desta estimada Comissao de Licita<;ao. 

A tenciosamente, 

Br o Pac ~c"-'o~- 
Gerente de Projetos e Servic;os - Allen-ES 

ALLEN RIO SERVI~OS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. 

ALLEN ESTel: (27) 3223-7777 I 3025-3223 
Fax: (27) 3025-3129 

Allen Rio Servi~os e Comercio de Produtos de 
Informatica Ltda. 

Rua GON<;:ALVES DIAS, 276, Valparaiso 
Petr6polis - RJ 

CEP: 25.655-122 
CNPJ: 00.710.799/0001 -00 

www.a llen.com.br 



CRM-ES 
CONSEutO REGIONAl DE MEOICINA DO EST ADO DO ESPIRITO SA/ITO 

Vit6ria, 27 de julho de 2016. 

MEMORANDO CRM/ES N!! 065/2016- ASSEJUR 

De: Flavia Modenese Barre ira Andiao- Assessora da Presidencia do CRM/ES. 

Para: Luciene Nascimento- Setor de Contratos e Licita~oes . 

Assunto: lmpugna~ao ao Edital do Pregao Presencia! CRM-ES n!! 005/2016 pela empresa 

Pisontec licenciamento de Software- EIRELI- EPP. 

Em resposta ao Memoranda de n!! 0439/2016 e em complemento ao memoranda desta 

assessoria jurfdica de n!! 060/2016, informo que, diante do esclarecimento tecnico prestado 

pela empresa Allen, entendo que o modelo de contrato do tipo SELECT e realmente o mais 

adequado a esta administra~ao, nao se tratando de uma exigencia desarrazoada, pelos 

seguintes fatores: 

1- E o modelo adotado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), que e a entidade 

central que devemos seguir e ter como referencia; 

2- Ha ainda que se considerar o nosso planejamento administrative de acompanhar a Ata 

de Registro de Pre~os do Conse lho Federal de Medicina referente a aquisi~ao de 

equipamentos de informatica (novos computadores), obviamente acompanhados do 

licenciamento na modalidade Se lect; 

3- No modelo Select ha a op~ao do Software Assurance por um perfodo maior de tempo, 

de 3 (tres) anos, ao inves dos 2 (dois) anos possfveis no modelo Open. lsso significa, de 

acordo com o blog da Microsoft 

(https://blogs.technet.microsoft.com/rodias/2010/ 05/25/j-ouviu-falar-de-software

assurance/), as seguintes vantagens: 

0 Microsoft Software Assurance d~ acesso a ferramentas e recursos que suportam o 

desempenho organizacional ao potencializar a produtividade, alinhar a estrutura de Tl 

com estrategias de neg6cios e extrair maior valor da infra-estrutura tecnol6gica existente. 

Estas sao algumas das principais vant agens do Software Assurance: 

• Reduzir custos e flcar atualizado: Os beneffcios do Software Assurance o ajudam a se 

manter atualizado com os cenarios de Tl em constante altera~ao, fornecendo acesso as 

novas versoes de software lan~adas durante o prazo de cobertura do Software Assurance 

e oferece benefkios que podem ajudar sua organiza~ao a planejar e se preparar para uma 

implementa~ao bem-sucedida do novo software. 

• • Gerenciar custos e produtlvidade opera clona l: Com o Software Assurance e possfvel ter 

or~amentos mais previsfveis, ou seja, ter uma previsao anual de necessidades de software 

com ate t res a nos de antecedencia, alem de obter urn melhor gerenciamento de custos e 

melhorar a produtividade operacional. 

• Aumentar a produtividade: Atraves dos beneffcios de suporte, t reinamentos (presencia is e 

on line), uso domestico e compra para funcionarios, a equipe de Tl e os usuarios finais 

estarao aptos a utilizarem as novas tecnologias, reduzindo custos com treinamentos e 

chamados de suporte. 
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4- 0 modele select oferece maiores descontos e beneficios; 

5- 0 atendimento da empresa no modele select e diferenciado, com maier 

personalizac;ao e presteza, alem de oferecer uma relac;ao de confianc;a que permite 

que o cliente possa testar alguns produtos por um periodo antes de adquiri-los. 

Por todos esses motives, tendo restado demonstrado que o contrato no modele se lect 

oferece maiores vantagens ao ente publico, em comparac;ao ao modele open, conclui-se no 

sentido de que nao ha qualquer problema como objeto da l icita~ao, sendo rea lmente o mais 

adequado a este Conselho Regiona l e estando em consonancia inclusive com o modele 

adotado pelo CFM, razao pela qual a lmpugna~ao apresentada pela empresa Pisontec 

Licenciamento de Software- EIRELI- EPP nao deve ser acolhida. 

At enciosamente. 

ASSESSORA 
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