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Chamada de Oportunidade de Serviços de Nuvem Pública Nº 
004/2020, aderente ao Edital de Pré-qualificação Permanente de 
Serviços em Nuvem Nº 001/2019 - ETICE 

 

Nota de Esclarecimento Nº 01 
Devido aos questionamentos relativos ao conceito “UP” utilizado na chamada 
de oportunidade 004/2020 (Tabela do item 5 da Chamada, no Item 2 - 
Provimento de Sistemas, especificado no Anexo G), vimos por esta nota 
esclarecer que a UP está relacionada ao custo da licença do sistema a ser 
oferecido. O modificador COMPLEXIDADE captura a correlação financeira de 
que soluções mais complexas e/ou que tenham que lidar com dados sensíveis, 
por exemplo de billing, são soluções com um custo maior por licença. 

Vamos usar um exemplo dado por um pré-qualificado durante a etapa de 
esclarecimentos:   

“Para fins de esclarecer o entendimento sobre a referida métrica de UP, 
baseado nos ditames da Chamada e a título de exemplo, entendemos que, 
para uma solução que atenda aos critérios dos itens (e subitens) 1.3 e 1.4 do 
anexo G, possua hipoteticamente 50.000 usuários e seja de complexidade 2,0 
(dois) conforme a tabela G.1” 

Vamos supor no exemplo acima que o valor de mercado esperado da licença 
da solução por usuário fosse R$ 30,00. Podemos ver que como a 
complexidade é 2,0 cada usuário irá custar, segundo as especificações da 
chamada, por sua licença o valor de 2UP’s.  Ou seja, caso a pré-qualificada 
tenha cotado sua UP como R$ 15,00 ela estaria recebendo o valor de mercado 
esperado por sua licença (licença da solução por usuário = 2UP = 2 x R$15,00 
= R$ 30,00). Ou seja, o valor cotado pela pré-qualificada para a UP deve 
espelhar, com a correção dada pela complexidade, o valor da licença por 
usuário esperada e independe do número de usuários. 

Esperamos que este exemplo, ajude aos pré-qualificados melhor precificarem 
suas propostas. 
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