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Licitante interessado em participar do Pregão Eletrônico nº 05/2020, decorrente do 

Processo Licitatório nº 004/2020, cujo objeto é a contratação de serviços de subscrição 

de licenças de uso dos softwares Microsoft Office 365 que se constitui numa solução 

de comunicação, colaboração e produtividade, integrando-se as ferramentas de e-mail 

existente, incluindo recursos de rede social corporativa, mensagem instantânea e 

videoconferência, chat persistente para dispositivos móveis, proteção da informação e 

direito de atualização, solicitou o seguinte pedido de esclarecimento: 

No objeto do edital consta o termo "OPEN VALUE" na descrição da licença, porém no 

TR está especificado que as licenças serão entregues em um contrato CSP, que é o 

nosso entendimento, visto que o contrato Open Value tem vigência de 3 anos, não 

sendo compatível com o descrito no edital. Está correto nosso entendimento? 

A respeito do questionamento, após consulta ao Setor de TI do CONFERE, requisitante 

do serviço, temos a informar o que segue: 

De fato, procede o afirmado pelo licitante. Houve um erro formal na descrição do 

objeto na tabela inserida no item 1.4 que descreve o item a ser contratado como: 

“Microsoft 365 Business Standard Open Value”.  

Tal descrição deve ser desconsiderada pelos licitantes, onde o objeto corretamente 

informado encontra-se na tabela inserida no item 1.0 do Termo de Referência que 

relata o que segue: “Microsoft 365 Business Standard”. 

Ressaltamos que o Termo de Referência descreve todas as especificações relativas à 

licença “Microsoft 365 Business Standard” e os licitantes devem realizar suas propostas 

considerando este objeto. 

Tendo em vista que o questionamento se refere a um erro na descrição do objeto em 

um item específico do Edital e que o Termo de Referência assim como o restante do 

Edital está de acordo com o informado no item 1 do Termo de Referência, está mantida 

a data e horário do Pregão Eletrônico nº 05/2020 para o dia 07/10/2020 às 10:00h, 

horário de Brasília. 

Sem mais para o momento. 

Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2020. 

Robson Carvalho de Lima 

Pregoeiro 
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