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O Estado de Minas Gerais, através da Subsecretaria de Serviços 
Compartilhados, realizou consulta pública via WEB sobre: Aquisição de 
Licenças de Software Adobe, Autodesk e SPSS, no período de 27 (vinte e sete) 
de março de 2015 a 08 (oito) de abril de 2015. Isto posto segue as 
ponderações realizadas: 
 
A empresa DMSS SOFTWARE LTDA, através da Sra. Layane Oliveira, 
representante comercial, enviou, na data de 31 (trinta e um) de março de 2015, 
as seguintes ponderações:  
 
“Abaixo estão as nossas considerações referente a CONSULTA PÚBLICA para o 
LOTE 04 SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 
 
1) No LOTE 04 – Tabela 4,  solicitam em todos os itens:  “….Annual SW 
Subscription & Support Renewal”  

 
Informamos que esta descrição é referente a renovação de contrato de atualização de 
licenças (Annual SW Subscription & Support Renewal). A assinatura deste contrato só 
é possível quando a empresa já possui o software e deseja apenas renovar o serviço 
de atualização anual, que deve ocorrer no máximo até 12 meses após a emissão da 
nota fiscal de venda de licenças. Entretanto, na última ata, não foi previsto o 
fornecimento de atualizações de versão durante os 12 meses subsequentes à compra 
e portanto, não é possível renovar este serviço. 
 
Dessa forma, temos as seguintes alternativas: 

 
A) Caso desejem contratar a nova versão (Upgrade) e adesão ao serviços 
de atualização por 12 meses: Este serviços só poderá ser contratado por 
empresas que já adquiriram licenças em versões anteriores. Desta forma, vocês 
podem manter um lote com a seguinte descrição em todos os itens “...User SW 
Subscription & Support Reinstatement 12 Months...” Ressalto que o edital 
deve informar que este item da ata só é passível de contratação para os órgãos 
que já possuem versões anteriores do SPSS Statistics e desejam atualizar para 
a versão mais recente, mediante a consulta ao fornecedor sobre as versões 
passíveis de atualização antes da execução da ata. 
 
B) Caso deseje contratar Novas licenças do software: Sugerimos neste 
caso que para aquisição de novas licenças , informem um novo lote dentro da 
ata com a seguinte descrição para cada item “...License + SW Subscription & 
Support 12 Months...” para cada módulo desejado. 

 
 

 
2 )     No item 04 (Obrigações das Partes) – Compete ao Fornecedor, solicitam: 
“Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
bem como apresentar a cada fatura, comprovação de regularidade perante a 
Seguridade Social (FGTS e INSS)” 

 
Entendemos que a comprovação perante a Seguridade Social (FGTS  e INSS) 
solicitado acima poderá ser comprovado pelo Certificado de Regularidade do FGTS e 
pela Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União. Esta correto nosso entendimento? 
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3)       Sugestão de Inclusão: 
Sugerimos acrescentar para o Lote 04 a exigência de atualização e suporte técnico 
durante a vigência do Contrato. Com esta exigência a Administração poderá receber 
durante a vigência do contrato qualquer atualização de versão lançada neste período e 
usufruir do atendimento do suporte técnico prioritário. Abaixo o texto para a inclusão:” 

 
A empresa MAPData, Informática e Com. Ltda, através da Sr. Débora Cassim, 
representante comercial, enviou, na data de 1° (primeiro) de abril de 2015, as 
seguintes ponderações:                              
 
“1 - Suporte Técnico/Atualização: 
 

1.1 - DA ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS:  
I. A Contratada deverá prover toda e qualquer atualização pertinente ao 
produto durante o período de vigência do contrato (12 meses).  Para fins 
desta especificação, entende-se como atualização o provimento de toda e 
qualquer evolução do produto, incluindo: Patchs, fixes, correções, updates 
e service packs e novas versões lançadas.  
II. A Contratada se obriga a informar, de imediato, à CONTRATANTE toda 
e qualquer atualização lançada pelo fabricante, com os respectivos 
detalhes técnicos. 
III. O fornecimento de novas versões e releases não acarretará quaisquer 
ônus adicionais a CONTRATANTE durante a vigência do contrato (12 
meses)  
1.2 - DO SUPORTE TÉCNICO AO SOFTWARE:  
I. Os chamados de suporte técnico deverão ser atendidos pela Contratada 
remotamente, através de telefone e e-mail no horário das 08:30 às 17:30 
horas, de segunda a sexta feira, exceto nos feriados  
II. Os serviços de manutenção de software deverão incluir:  
- O suporte a todos os componentes (licenças de uso) fornecidos nesta 
contratação;  
- Orientações sobre uso, configuração e instalação;  
- Orientações para identificar a causa de uma falha de software;  
- Para os casos de defeitos conhecidos, devem ser fornecidas as 
informações conhecidas sobre a correção ou a própria correção;  
- No caso de defeitos não conhecidos, a contratada deverá enviar 
informações sobre a falha ao fabricante do produto para que os mesmos 
forneçam a solução.  
1.3 – DAS LICENÇAS:  
I. Todas as licenças fornecidas pela contratada deverão possuir o 
Licenciamento Perpétuo 

 
 
Lote 01 – Adobe  
- Identificar se eles são usuários de alguma versão CS3 ou superior (existem 
condições comerciais diferenciadas para empresas/órgãos públicos já usuários 
do  Adobe). 
- Mencionar o idioma desejado para as licenças perpétuas 
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Lote 03 – Autodesk 
- Pedir como documentação técnica além dos atestados, uma declaração da 
Autodesk comprovando que a empresa é revenda autorizada. (esta declaração 
é facilmente fornecida pela Autodesk as revendas credenciadas/autorizadas); 
- Como justificativa para comprar os softwares da Autodesk e evitar que 
empresas com baixa tecnologia interfiram no processo sugerimos 
mencionar:  Conforme o artigo 15º, I da Lei 8666/93 onde estabelece que as 
compras efetuadas pela Administração Municipal devem, sempre que possível 
“atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de 
especificações técnicas e de desempenho”. Optou-se por manter o padrão do 
software da Autodesk, mesmo porque uma troca de base causaria um período 
de adaptação da equipe e possível necessidade de curso para uso da 
ferramenta o que geraria uma queda de produção e consequente atraso no 
desenvolvimento e entrega de trabalhos do setor, além de perder informações 
importantes (geometrias e blocos paramétricos) em nossos arquivos.” 
  
 A empresa Allen, através do Sra. Lorena Miranda, representante comercial, 
enviou, na data de 10 (dez) de Abril de 2015, as seguintes ponderações:  
 
“Compete-me aqui realizar os questionamento apenas da linha Adobe e Corel, 
licenças pertinente a nós do departamento comercial. Aqui na Allen existe outra 
divisão de Autodesk que atua diretamente e provavelmente realizaram os 
questionamento plausíveis. 
 
Sobre a Linha Corel, nenhum questionamento. 
 
A Linha Adobe irei validar com o fabricante se estão ainda a comercializar 
como licenças perpetuas os itens abaixo: 
 

       Acrobat Professional 11 Multiple Platforms Upgrade License 
(Perpétua) 

       Premiere Elements 13 Multiple Plataforms AOO License (Perpétua) 
       Photoshop Elements 13 Multiple Plataforms AOO License (Perpétua) 
       PageMaker Plus 7.0.2 AOO License (Perpétua) 
       Lightroom 6 Multiple Platforms AOO License (Perpétua) 
       Acrobat 11 Windows AOO Licence (Perpétua) 
       Captive 8 Multiple Platforms AOO Licence (Perpétua) 
       Acrobat Professional 11 Multiple Platforms AOO Licence (Perpétua) 

 
Sobre a documentação comprobatória do certame, será solicitado declaração 
do fabricante como revenda autorizada?” 
 
A empresa Quanam, através do Sr. Cláudio Luz, representante comercial, 
enviou na data de 10 (dez) de Abril de 2015, as seguintes ponderações: 
 
“Informo logo abaixo os nomes das licenças solicitadas, assim como seus Part 
Numbers (código referente a cada licença) 
 
“Obs.: licenças acadêmicas não são mais comercializadas no Brasil.” 
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PART 
NUMBER 

LICENÇAS 

E09PKLL  
IBM SPSS Regression Authorized User Annual SW Subscription & 
Support Renewal 

E09PVLL 
IBM SPSS Advanced Statistics Authorized User Annual SW 
Subscription & Support Renewal 

E09Q7LL  
IBM SPSS Forecasting Authorized User Annual SW Subscription & 
Support Renewal 

E09Q4LL 
IBM SPSS Missing Values Authorized User Annual SW Subscription & 
Support Renewal 

E09PZLL  
IBM SPSS Data Preparation Authorized User Annual SW Subscription 
& Support Renewal 

E09PPLL  
IBM SPSS Complex Samples Authorized User Annual SW Subscription 
& Support Renewal 

E09Q8LL  
IBM SPSS Exact Tests Authorized User Annual SW Subscription & 
Support Renewal 

E09NNLL 
IBM SPSS Statistics Base Authorized User Annual SW Subscription & 
Support Renewal 

E09PXLL 
IBM SPSS Custom Tables Authorized User Annual SW Subscription & 
Support Renewal 

E09QCLL 
IBM SPSS Decision Trees Authorized User Annual SW Subscription & 
Support Renewal 

E09NPLL 
IBM SPSS SamplePower Authorized User Annual SW Subscription & 
Support Renewal 

E09PRLL 
IBM SPSS Categories Authorized User Annual SW Subscription & 
Support Renewal 

 
“As licenças são vitalícias, os produtos cotados têm subscrição e suporte 
durante 12 meses, caso exista alguma atualização de versão você estará 
automaticamente coberto. Depois é necessário fazer as renovações anuais 
para continuar contando o mesmo benefício.” 
 
A empresa Brasoftware, através da Sra. Teodora Kakoulidis, representante 
comercial, enviou, na data de 10 (dez) de Abril, as seguintes ponderações: 
 
“Segue um breve resumo sobre os modelos de licenciamento: 
 
VIP – Value Incentive Plan para Equipes (NAMED): 
 

▪ Modelo por subscrição; 
▪ Contrato de 12 meses à 48 meses; 
▪ Produtos: Creative Cloud for Team e Creative Cloud Single App; 

 o   Produtos contemplados em ambos modelos: 
http://www.adobe.com/br/products/creativecloud/tools-and-
services.html  

▪ Gerenciamento das licenças através da console VIP; 
▪ Licencia o usuário (cada licença deverá estar atrelada a um e-mail da 

instituição/empresa); 
▪ Única forma de ter acesso às últimas versões; 

http://www.adobe.com/br/products/creativecloud/tools-and-services.html
http://www.adobe.com/br/products/creativecloud/tools-and-services.html
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▪ Armazenamento de 100GB para a Suíte Completa e 20GB para o 
Produto Individual + Serviço; 

▪ A licença deverá trabalhar online; 
▪ Maiores informações: http://www.adobe.com/br/volume-

licensing/education/adobe-value-incentive-plan.html  
 
 
ETLA – Enterprise Term License Agreement: 
 

▪ DEPARTAMENTAL: licencia o departamento. A Adobe considera o 
histórico de compras (legado) mais o crescimento; 

 
  Modelo por subscrição; 
 
  Contrato de 3 anos com parcelas fixas anuais; 

▪ Produtos: Acrobat Professional Users, Creative Cloud 
Enterprise, Creative Cloud Single App e sua console de 
gerenciamento;  

▪ Gerenciamento das licenças através do LWS – Licensing 
Website e Dashboard;; 

▪ Única forma de ter acesso às últimas versões (duas 
atualizações por ano – por semestre); 

▪ A licença irá trabalhar online ou offline; 
▪ Multi plataforma: Windows & Mac; 
▪ Multi idioma: Inglês e Português. 

OBS: mínimo de parcela fixa anual de R$ 150.000,00. 

 

 

Ao nono dia do mês de abril a consulta pública deu-se por encerrada e a 
Superintendência de Governança Eletrônica do Estado de Minas Gerais reuniu 
na presente Ata todas as ponderações enviadas.  

Sem mais a informar o Estado de Minas Gerais agradece a participação de 
todas as empresas manifestantes. 

 

Belo Horizonte, 16 de Abril de 2015. 

http://www.adobe.com/br/volume-licensing/education/adobe-value-incentive-plan.html
http://www.adobe.com/br/volume-licensing/education/adobe-value-incentive-plan.html

