CONTRATAÇÃO CONJUNTA DE SOFTWARE - MICROSOFT

A Secretaria de Tecnologia da Informação - STI e a Central de Compras – CENTRAL, ambas
do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MP, estão promovendo uma
contratação conjunta de softwares Microsoft visando os seguintes objetivos principais:
a) Padronizar a tecnologia dos softwares aplicativos utilizados no âmbito da APF;
b) Evoluir as especificações técnicas dos softwares aplicativos a serem adquiridos pelas
unidades da APF visando mantê-las alinhadas com o estágio mais avançado do
mercado fornecedor;
c) Evoluir o modelo de contratação (licenciamento, tarifação etc) dos softwares
aplicativos no sentido de torná-lo mais abrangente, ágil e economicamente justo para
atendimento das necessidades das unidades da APF;
d) Economia de escala devido ao grande número de órgãos participantes; e
e) Economia processual para os órgãos participantes.
Após o trabalho da Equipe de Planejamento da Contratação na análise das demandas e das
opções do mercado fornecedor, o processo está na etapa de registro das intenções.
Este documento visa orientar os órgãos interessados na forma mais adequada de
licenciamento de acordo com o cenário e a sua demanda.

INSTRUÇÕES PARA REGISTRO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES

Conforme foi informado no Ofício Circular nº 592/2016-MP, o órgão deverá enviar as
informações de conclusão de escolha da solução no Estudo Técnico Preliminar e a
justificativa dessa escolha para que componha o processo da Contratação Conjunta. Assim, o
órgão deverá preencher as informações no formulário do endereço:
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=28387
AS INTENÇÕES DE REGISTRO DE PREÇOS REGISTRADAS NO SISTEMA DO SÍTIO COMPRAS
GOVERNAMENTAIS – COMPRASNET – QUE NÃO ESTIVEREM VINCULADAS AO ENVIO DAS
INFORMAÇÕES POR MEIO DO FORMULÁRIO NO ENDEREÇO ACIMA SERÃO DESCARTADAS!!!
OS GESTORES RESPONSÁVEIS DEVEM LER TODO O TERMO DE REFERÊNCIA DISPONIBILIZADO
NO SISTEMA COMPRASNET, NO SÍTIO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS.

Tipos de Licenciamento disponíveis:



Licenças Perpétuas – Aquisição das licenças que passam a ser de propriedade do órgão
contratante
Licenças por Subscrição – Contratação das licenças como serviço que permitem o uso
dos produtos licenciados durante a vigência do contrato

CENÁRIOS:
1. Órgão que deseja adquirir o mínimo de 5 (cinco) licenças dos produtos Microsoft:
Windows Pro, Windows Enterprise, Office, CAL (Client Access Licence) e/ou Windows
Server:
 Registre seus quantitativos para os itens do Grupo LICENÇAS PERPÉTUAS:
i.

Windows Pro 10.
- Essa licença visa o provimento do Windows Pro 10 para equipamento
que não possuem Sistema Operacional ou que estão pendentes de
regularização de licenciamento.
- Esse tipo de licença não possui Software Agreement disponível para
contratação. Caso o órgão tenha interesse em contratar os serviços do
Software Agreement deverá adquirir as licenças do Windows Pro 10 do
Grupo Open, adquirir as licenças para upgrade do Windows para a versão
Enterprise e por fim contratar os itens relativos ao Software Agreement.
- As licenças de upgrade para o Windows Enterprise e contratação dos
serviços de Software Agreement constam a seguir.

ii.

Windows Enterprise 10 Upgrade – Não é a versão completa do software.
Necessita de uma licença Windows Pro 10.

iii.

Windows Server Standard 2012 R2 – Sistema Operacional para Servidores
para ambientes com baixo uso de virtualização

iv.

Windows Server Datacenter 2012 R2 – Sistema Operacional para
Servidores para ambientes com alto uso de virtualização

v.

Office Standard – Suíte de softwares para escritório com Word – Editor de
Texto; Excel – Software para criação, visualização e edição de planilhas;
PowerPoint – Software para criação, visualização e edição de
apresentações; OneNote - Caderno digital de anotações, para que
anotações, ideias, páginas da Web, fotos, áudio e vídeo em um só lugar;
Outlook – Software para gerenciamento de email, calendário, contatos e
tarefas; Publisher – Software para criação, personalização e
compartilhamento de publicações.

vi.

Client Access Licence – Licença para que as estações de trabalho possam
utilizar os serviços providos pelos servidores Windows Server.

– Para contratar serviços de suporte, apoio, treinamento e outros contidos no
Software Assurance, para cada produto licenciado:
i.
Windows Enterprise 10 Upgrade SA
ii.
Windows Server Standard 2012 R2 SA
iii.
Windows Server Datacenter 2012 R2 SA
iv.
Office Standard SA
v.
Client Access Licence SA
2. Órgão que deseja contratar o licenciamento como serviço de subscrição – não serão
fornecidas licenças perpétuas.
 O órgão deve possuir mais de 250 computadores.
 Deve contratar licenciamento para todas as estações de trabalho que utilizam
sistema operacional da Microsoft a fim de padronizar e viabilizar a abertura do
contrato de subscrição junto a Microsoft. Este contrato deve ser de no mínimo um
dos seguintes produtos:
o Windows Enterprise 10 Upgrade
o Office Pro Plus
o Client Access Licence
 Caso o órgão opte por contratar os três produtos, acima, para todas as estações de
trabalho, terá um desconto adicional de 5%.
 Este tipo de contrato já inclui os serviços do Software Assurance.
 O contrato tem vigência de 36 meses.
 O contrato é pago anualmente após avaliação de possível ampliação ou redução
dos quantitativos iniciais.
 Para isso, o órgão registrará suas demandas para este tipo de contrato no Grupo
Enterprise Agreement Subscription, que possui as seguintes opções de produtos:
i.

Windows Enterprise 10 Upgrade – Não é a versão completa do software.
Necessita de uma licença Windows Pro 10;

ii.

Office Pro Plus 2016 - Pacote de softwares de ferramentas de escritório.
Licença por dispositivo. Inclui os produtos do Office Standard 2016 e
adicionalmente: Access – Software para armazenamento de dados e
criação de aplicativos para sua manipulação; Skype for Business –
Ferramenta de comunicação e colaboração. (Requer que o órgão possua
serviço Online do Skype for Business ou Servidor Skype for Business Skype for Business Online service ou Skype for Business Server).

iii.

Office 365 Pro Plus - Tanto o Office Professional Plus 2016 quanto o Office
365 ProPlus oferecem as mesmas experiências de aplicativos. No entanto,
o Office Professional Plus 2016 é uma instalação tradicional do Office que
fica vinculada aos computadores em que está instalada. Além disso, ele

está disponível apenas para compra por volume. Já o Office 365 ProPlus é
um serviço baseado em usuário disponibilizado na forma de assinatura e
permite o uso de uma licença para instalação do produto em até 5 (cinco)
dispositivos.
iv.

Core CAL – Licença por usuário. Inclui: Windows Server CAL, SharePoint
Server Standard CAL, Exchange Server Standard CAL, System Center
Configuration Manager Client Management License, System Center
Endpoint Protection e Lync Server Standard CAL.

v.

Windows Server Standard 2012 R2 – Sistema Operacional para Servidores
para ambientes com baixo uso de virtualização

vi.

Windows Server Datacenter 2012 R2 – Sistema Operacional para
Servidores para ambientes com alto uso de virtualização

ORGÃOS/ENTIDADES EDUCACIONAIS
Antes de efetivar o contrato com a Microsoft, o órgão ou entidade deve registrar-se
como educacional junto à empresa para beneficiar-se deste tipo de contratação.
3. Órgão/entidade educacional que deseja adquirir o mínimo de 5 (cinco) licenças dos
produtos Microsoft: Windows Pro, Windows Enterprise, Office, CAL (Client Access
Licence) e/ou Windows Server:
 Registre seus quantitativos para os itens dos Grupos:
a. Licenças Perpétuas Educacionais – Para adquirir licenças perpétuas para os
seguintes produtos:
i.

Windows Pro 10.
- Essa licença visa o provimento do Windows Pro 10 para equipamento
que não possuem Sistema Operacional ou que estão pendentes de
regularização de licenciamento.
- Esse tipo de licença não possui Software Agreement disponível para
contratação. Caso o órgão tenha interesse em contratar os serviços do
Software Agreement deverá adquirir as licenças do Windows Pro 10
do Grupo Open, adquirir as licenças para upgrade do Windows para a
versão Enterprise e por fim contratar os itens relativos ao Software
Agreement.
- As licenças de upgrade para o Windows Enterprise e contratação dos
serviços de Software Agreement constam a seguir.

ii.

Windows Enterprise 10 Upgrade – Não é a versão completa do
software. Necessita de uma licença Windows Pro 10.

iii.

Windows Server Standard 2012 R2 – Sistema Operacional para
Servidores para ambientes com baixo uso de virtualização

iv.

Windows Server Datacenter 2012 R2 – Sistema Operacional para
Servidores para ambientes com alto uso de virtualização

v.

Office Standard – Suíte de softwares para escritório com Word –
Editor de Texto; Excel – Software para criação, visualização e edição de
planilhas; PowerPoint – Software para criação, visualização e edição
de apresentações; OneNote - Caderno digital de anotações, para que
anotações, ideias, páginas da Web, fotos, áudio e vídeo em um só
lugar; Outlook – Software para gerenciamento de email, calendário,
contatos e tarefas; Publisher – Software para criação, personalização e
compartilhamento de publicações.

vi.

Client Access Licence – Licença para que as estações de trabalho
possam utilizar os serviços providos pelos servidores Windows Server.

– Para contratar serviços de suporte, apoio, treinamento e outros contidos no
Software Assurance, para cada produto licenciado:
i. Windows Enterprise 10 Upgrade SA
ii. Windows Server Standard 2012 R2 SA
iii. Windows Server Datacenter 2012 R2 SA
iv. Office Standard SA
v. Client Access Licence SA
4. Órgão/entidade educacional que deseja contratar o licenciamento como serviço de
subscrição – não serão fornecidas licenças perpétuas.
 O órgão deve contratar licenciamento para o mínimo de 1.000 servidores,
professores ou estudantes em tempo integral (acrônimo no inglês – FTE). Esse
quantitativo é calculado pelo seguinte processo:

I.

Definir o escopo da organização.
a.

A organização pode ser definida como a instituição completa,
incluindo todos departamentos, afiliadas e campus.

b. Pode ser definida apenas incluindo todos os departamentos e
campus, mas não as afiliadas.
c.
II.

Pode ser definida, também, pela instituição e inclusão de
determinados departamentos, afiliadas e campus.

Utilize a fórmula para definição da quantidade
servidores/funcionários em tempo integral – FTE:
𝐹𝑇𝐸 = 𝐶𝐷𝑇𝐼 +

𝐶𝐷𝑇𝑃
𝐹𝐴𝑇𝑃
+ 𝐹𝐴𝑇𝐼 +
3
2

de

Legenda:
CDTI: Corpo Docente Tempo Integral
CDTP: Corpo Docente Tempo Parcial
FATI: Funcionários Administrativos Tempo Integral
FATP: Funcionários Administrativos Tempo Parical
a.

Os funcionários administrativos que não utilizam equipamentos
com softwares licenciados não entram na contagem. (Ex.:
Limpeza e copeiragem)

b. A organização pode ser definida como a instituição completa,
incluindo todos departamentos, afiliadas e campus.
III.

Utilize a fórmula para definição da quantidade de estudantes em
tempo integral – FTE:
𝐹𝑇𝐸 (𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠) = 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠𝑇𝐼 +

𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠𝑇𝑃
3

Legenda:
TI: Tempo Integral
TP: Tempo Parcial







Deve contratar licenciamento para todas as estações de trabalho a fim de
padronizar e viabilizar a abertura do contrato de subscrição junto a Microsoft. Este
contrato deve ser de no mínimo um dos seguintes produtos:
o Windows Enterprise 10 Upgrade
o Office Pro Plus
o Client Access Licence
Este tipo de contrato já inclui os serviços do Software Assurance.
O contrato tem vigência de 36 meses.
O contrato é pago anualmente após avaliação de possível ampliação ou redução
dos quantitativos iniciais.
Para isso, o órgão registrará suas demandas para este tipo de contrato no Grupo
Educacional Subscrição, que possui as seguintes opções de produtos:
i.

Windows Enterprise 10 Upgrade – Não é a versão completa do software.
Necessita de uma licença Windows Pro 10;

ii.

Office Pro Plus 2016 - Pacote de softwares de ferramentas de escritório.
Licença por dispositivo. Inclui os produtos do Office Standard 2016 e
adicionalmente: Access – Software para armazenamento de dados e
criação de aplicativos para sua manipulação; Skype for Business –
Ferramenta de comunicação e colaboração. (Requer que o órgão possua

serviço Online do Skype for Business ou Servidor Skype for Business - Skype
for Business Online service ou Skype for Business Server).
iii.

Core CAL – Licença por usuário. Inclui: Windows Server CAL, SharePoint
Server Standard CAL, Exchange Server Standard CAL, System Center
Configuration Manager Client Management License, System Center
Endpoint Protection e Lync Server Standard CAL.

iv.

Windows Server Standard 2012 R2 – Sistema Operacional para Servidores
para ambientes com baixo uso de virtualização.

v.

Windows Server Datacenter 2012 R2 – Sistema Operacional para
Servidores para ambientes com alto uso de virtualização.

AS INTENÇÕES DE REGISTRO DE PREÇOS REGISTRADAS NO SISTEMA DO SÍTIO COMPRAS
GOVERNAMENTAIS – COMPRASNET – QUE NÃO ESTIVEREM VINCULADAS AO ENVIO DAS
INFORMAÇÕES POR MEIO DO FORMULÁRIO NO ENDEREÇO ACIMA SERÃO DESCARTADAS!!!
OS GESTORES RESPONSÁVEIS DEVEM LER TODO O TERMO DE REFERÊNCIA DISPONIBILIZADO
NO SISTEMA COMPRASNET, NO SÍTIO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS.

