FOLHA DE DESPACHO

Em atenção aos pedidos de esclarecimentos da empresa FELIPE M. BUENO
CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - ME, CNPJ: 20.529.853/0001-22, sobre as
especificações contidas no Edital do Pregão Eletrônico Nº 12/2017-MPC/PA, cujo objeto
é a aquisição de licenças de softwares para atender as necessidades do Ministério
Público de Contas do Estado do Pará, seguem abaixo as referidas respostas:
1 – Quanto à licença perpétua possuir acesso ao painel MVL.
R- As licenças perpétuas, possuem sim acesso painel MVL, o que estas licenças não
cobrem são as atualizações para novas versões e a utilização do Software Assurance.
2 - As licenças que garantem acesso ao painel MVL são as de licenciamento por volume,
que possuem prazo para expirar.
R- No licenciamento por volume, existem duas modalidades de venda, sendo uma o
modelo aluguel e a outra no modelo perpétua.
3 - Acerca do downgrade exigido nas especificações do item 1 - Windows Server 2016
R- As licenças do Windows Server 2016, permitem downgrade para até duas versões
anteriores. Ressaltando ainda que o termo “OPEN” é apenas uma modalidade de
contrato.
4 - Oferta para o item 1 de licença de Windows Server 2012 R2 ESD e,
consequentemente as CALs para atender as licenças solicitas no item 2.
R- A aquisição de licença do Windows Server 2016, irá possibilitar duas opções de
instalações do Windows Server (2016 e 2012 R2), as quais serão analisadas conforme
estabilidade junto aos outros sistemas já utilizados neste Órgão Ministerial. A respeito da
oferta de licença de Windows Server 2012 R2 ESD, além de não atenderia as
especificações do Edital, limitaria as possibilidades do Departamento de T. I. quanto à
instalação do Windows Server.
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Senhora Pregoeira,

