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Parecer Técnico nº 085/2022 - Em Resposta ao Ofício SEDUC/SEPTI 

Nº 036/2022 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

INTRODUÇÃO 

Trata-se da análise do ofício Nº 036/2022 SEDUC/SEPTI para subscrição de licenças de 

softwares e aplicativos Microsoft, que tem por objeto “parecer técnico para compor o Processo 

Licitatório que tem como objeto do Termo, o Registro de preços visando contratação de empresa 

especializada no fornecimento de subscrição de licenças de softwares e aplicativos Microsoft, na 

modalidade de contrato Microsoft tipo EES - Enrollment for Education Solutions, pelo período 

de 36 (trinta e seis) meses, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Recife - 

SEDUC/Recife, nas condições e especificações do Termo de Referência encaminhado em anexo 

a este ofício.” 

Por envolver sistema e serviços de informática, a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO da P.R., 

através do Ofício SEDUC/SEPTI Nº 036/2022, de 25 de novembro de 2022, solicita à Emprel 

Parecer Técnico acerca do ofício citado, em cumprimento ao artigo 2º do Decreto Nº 13.672 de 

1986, que reza: 

“Art. 2° Fica vedado aos órgãos da administração direta, indireta, bem como às Fundações 

instituídas ou mantidas pelo Município, a aquisição de bens e serviços na área da informática, sem a 

prévia anuência da EMPREL. 

Parágrafo único. Os órgãos de que trata este artigo deverão encaminhar à EMPREL, por escrito, as 

solicitações de bens e serviços de informática para obtenção do parecer conclusivo sobre a 

viabilidade técnica.” 

 

CONTEXTO 

O presente Registro de preços, para contratação de empresa especializada no fornecimento de 

subscrição de licenças de softwares e aplicativos Microsoft, na modalidade de contrato Microsoft 

tipo EES - Enrollment for Education Solutions, visa atender as necessidades da Secretaria de 

Educação do Recife - SEDUC/Recife, reforço, necessário para o enfrentamento das necessidades 

dos pós pandemia. Atualmente, os professores da Secretaria de Educação do Recife fazem uso da 

suíte de escritório (editores de texto, planilha e apresentação) para criar e editar seus arquivos de 

trabalho, porém essas licenças são em quantidades insuficientes para atender o atual parque 

tecnológico, inclusive em face das recentes aquisições de novos computadores e novas aquisições 

previstas, assim como a descontinuidade de equipamentos munidos de Licenças da suíte de 

escritório Microsoft Office, com licenciamento OEM; Como principais objetivos, esta 

contratação visa Equiparar a quantidade de licenças ao número de equipamentos existentes no 

parque computacional da Rede; Evoluir as especificações técnicas dos softwares aplicativos desta 

Secretaria, visando mantê-los atualizados e com funcionalidades que melhor propiciem o 

desempenho das atividades pelos usuários; Repor a condição de trabalho aos usuários, que 

perderam o acesso a suíte de escritório Microsoft Office (licenciamento OEM) vinculada aos 

equipamentos em descontinuidade de uso, face a defasagem de configuração e apresentação de 

problemas recorrentes, que levaram a necessidade de atualização do parque por equipamentos 
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mais modernos e atualizados, com a aquisição de 10.466 novos equipamentos, dentre Notebooks 

e Desktops.  

Por sua vez o Microsoft Power BI é uma ferramenta de análise de dados que tem por objetivo 

fornecer visualizações interativas e recursos de BI (business intelligence) com uma interface 

simples para que os usuários finais criem os seus próprios relatórios e dashboards, contribuindo 

para uma melhor governança de dados; Nesse sentido, a aquisição das licenças da ferramenta 

Power BI justifica-se pela necessidade de ampliar os processos de mapeamento, estruturação, 

processamento e análise de dados, com o objetivo de aperfeiçoar os modelos existentes e 

desenvolver novos modelos de relatórios estatísticos, gráficos e painéis interativos (dashboards), 

acerca das diversas unidades educacionais, das áreas administrativas, orçamentária/financeira da 

SEDUC. 

 

ESCOPO DA ANÁLISE 

O escopo desta análise englobará os aspectos tecnológicos do equipamento pretendido, além dos 

impactos e adequações dos mesmos à Rede de Dados da Prefeitura do Recife. 

O Parágrafo único do artigo 2º do já mencionado Decreto nº 13.672 de 1986 insta a Emprel a 

produzir “... parecer conclusivo sobre a viabilidade técnica.” de qualquer aquisição de bens e 

serviços na área de informática, portanto não serão considerados aqui os aspectos jurídicos da 

aquisição. 

 

DA ANÁLISE DA TECNOLOGIA ENVOLVIDA 

 

Quanto às Especificações Técnicas das Subscrição de Licenças de Softwares e Aplicativos 

Microsoft 

ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS 

Item 1 ESPECIFICAÇÃO 

1.1 Licenciamento do Microsoft Office Pro Plus Edu ALNG LicSAPk MVL Pre2017EES 

(MS.3.0-B0678)* Subscrição para 36 meses. 

1.2 Licenciamento do Microsoft Power BI Premium USL Edu a SubVL Per User (MS.3.0-

B0711)* Subscrição para 36 meses. 

Obs.: * Itens integrantes do Catálogo de Soluções de TIC com Condições Padronizadas no 

Acordo Cooperativo n.º 08/2020, firmado entre Secretaria de Governo Digital do Ministério 

da Economia (SGD) e a Microsoft, e aderido posteriormente pela SEDUC/Recife. 

Da análise das especificações técnicas conclui-se que elas atendem às necessidades para o referido 

objeto atendendo aos itens de segurança e operacionalização em conformidade com os padrões 

recomendados para uso nas instalações da Rede de Dados da Prefeitura do Recife. 
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DA ANÁLISE DOS SERVIÇOS ASSOCIADOS 

Os serviços associados, neste caso, se referem basicamente à garantia do produto e ao suporte à 

operação e utilização dos recursos dos programas, neste caso a garantia se dará durante o tempo 

da prestação do serviço do licenciamento de 36 meses. 

 

ANEXOS 

Anexo 1 – OFICIO SEDUC/SEPTI Nº 036/2022 e seus anexos 

Anexo 2 – TR – Licenças Microsoft – Office e Power BI – versão 2 – ARP – ajustada em 

24112022-assinado 

Anexo 3 – Termo de Adesão-Ministério da Economia 

 

CONCLUSÃO 

Considerando as conclusões a que chegamos em todos os pontos do escopo da análise técnica das 

especificações constantes do Termo de Referência para aquisição de subscrição de licenças de 

softwares e aplicativos Microsoft, em conformidade com o Catálogo de Soluções de TIC da 

Secretaria de Governo Digital - SGD do Ministério da Economia, declaramos que as mesmas são 

compatíveis com os padrões e normas técnicas para uso na rede de dados da Prefeitura, tendo em 

vista que estas ferramentas se comportam de maneira a não causar impacto negativo no uso dos 

recursos da rede de dados, portanto, não há em que obstar à contratação no tocante aos aspectos 

analisados e descritos neste documento.  
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