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Questionamento I

Submetidas a questão à consideração da Área Técnica e Assessoria Jurídica desta
Companhia, estas manifestaram-se nos seguintes termos:

1ª Pergunta:
Existe a possibilidade de compra através de Contrato OPEN?
Resposta à 1ª Pergunta:
Não está correto.
A fabricante dos softwares a serem adquiridos, 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 atendemos a todas as secretarias da
Prefeitura de Jundiaí, totalizando um parque com aproximadamente 3.000 máquinas. Esta
instrução pode ser verificada através do endereços eletrônicos:
https://www.microsoft.com/en-us/licensing/licensing-programs/licensing-programs.aspx,
https://www.microsoft.com/pt-br/Licensing/
e
http://microsoftsquare.p2b.com.br/img/dicas/downloads/Tabela_Comparativa_dos_Progra
mas_de_Licenciamento_por_Volume.pdf.

2ª Pergunta:
Licença SELECT está difícil. Podemos ofertar: Open Value Gov (licença perpetua + 3 anos de
cobertura do SA)

Resposta à 2ª Pergunta:
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 grandes empresas que
fazem aquisições em volume. 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 venham 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.
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Ou seja, o Select Plus é uma forma econômica de realizar compras transacionais, que
oferece vários benefícios adicionais.
(Os benefícios adicionais estão publicados na íntegra no tópico Questionamento I – 2ª
Pergunta - no site da CIJUN – www.cijun.sp.gov.br.

_____________________________
Maria de Fátima Marchi Brotto
Equipe de Apoio
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