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Alterações ao Contrato do Programa SELECT (e E365, EPS) 

Data de hoje: 1 de novembro de 2022 

O objetivo deste documento é responder a quaisquer questões antecipadas e fornecer 

clareza e conhecimento sobre as alterações de conteúdo e processo na nossa contratação 

comercial, incluindo SELECT, E365 e EPS. 

O que é o Contrato do Programa SELECT? 

O Contrato do Programa SELECT é o nosso contrato de licença principal que define 

os parâmetros legais segundo os quais os clientes de conta(s) podem usar o nosso 

software e serviços e indica aquilo a que eles têm direito da Bentley. Ainda que o 

contrato seja intitulado de Contrato do Programa SELECT, é também um pré-requisito 

para outros programas de licença, incluindo Enterprise 365 (E365) e Enterprise 365 

Public Sector (EPS ou EPS-365). 

Por que estamos alterando o Contrato SELECT? 

Além da atualização do conteúdo, estamos simplificando o processo de contratação de 

acordo com as melhores práticas do setor e os nossos programas de licenciamento 

empresarial atuais. São fornecidos mais detalhes sobre a alteração do processo de 

contratação na pergunta seguinte. 

Quais são as alterações? Como isso beneficia os nossos clientes de conta(s)? 

Estrutura do contrato: O Contrato do Programa SELECT atual é uma plataforma, 

ou estrutura, com documentos que abrangem termos específicos do programa 

ou áreas de objeto em foco. A nova estrutura inclui três contratos separados, 

aplicáveis a cada um dos nossos programas comerciais (SELECT, E365, EPS); os 

clientes de conta(s) celebrarão um contrato separado e independente, específico 

do programa comercial que assinem. Assim, os clientes de conta(s) concordarão 

com os termos relevantes apenas para o programa comercial específico que 

assinem. 
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Atualização do contrato: A última atualização do contrato foi em 2014, de 

modo que estava precisando de uma renovação. Para auxiliar o processo de 

revisão, disponibilizaremos uma versão com marcas de revisão para gerentes de 

contratos, pessoal de aquisição de contas e qualquer pessoa que necessitar de 

uma visão detalhada das alterações e respectivos motivos. 

Qual é o impacto? Como os clientes de conta(s) celebram contratos? 

Com este processo de celebração simplificado, podemos evitar algumas etapas. Os 

clientes de conta(s) receberão um prospecto que inclui uma URL. O cliente de conta(s) 

poderá abrir esse link e acessar não apenas os termos do contrato, mas também as 

notas de orientação que explicam a nova estrutura do contrato e as diferenças entre os 

contratos novos e antigos. Ao adotar os termos e condições padrão, os clientes de 

conta(s) podem concluir o processo de contratação de forma unilateral apenas 

devolvendo um prospecto assinado à Bentley. Para muitas contas, isso deverá acelerar 

consideravelmente as transações (no que toca aos contratos). 

Os três novos contratos se destinam a SELECT, E365 e EPS. E o CSS? 

O CSS não será alterado, mas os termos e condições do CSS estarão agora incorporados 

nos contratos do SELECT e do E365. As taxas do E365 DEVERÃO ser financiadas por 

meio do CSS, sendo que esses termos sempre continuarão relevantes para as 

assinaturas do E365. Apenas certas ofertas (como a PWDI) do SELECT requerem 

financiamento do CSS, sendo que esses termos apenas serão relevantes para assinantes 

quando/se estes usarem os Serviços Elegíveis para CSS. 


