
 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020  
PROCESSO N.º 35/2020 
OBJETO: SRP para eventual aquisição de licenças de uso de softwares. 
 
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01 
 
 

O Pregoeiro da licitação em epígrafe, nomeado pela Portaria nº 110/2020, de 09 de setembro de 
2019, no uso de suas atribuições legais, torna público os seguintes esclarecimentos em relação à licitação 
em epígrafe: 

 
1) Empresa interessada em participar da licitação encaminhou, em 02/04/2020, questionamentos 
tempestivos referentes ao certame, os quais foram encaminhados ao setor demandante para 
conhecimento e resposta: 

Questionamento: Com base nos itens 4.2.5.1.3.5, 4.2.5.1.4.5 e 4.2.5.1.4.6, estão relacionados Sistemas 
Operacionais já não mais suportados pelos próprios fabricantes, sendo assim entendemos que estes itens 
seriam opcionais, está correto o nosso entendimento? 

Resposta 01: Os itens citados no Termo de referência são obrigatórios, pois ainda que estes não tenham 
mais suporte pelo fabricante, os mesmos ainda são utilizados pelo CREMERS, devendo assim estarem 
contemplados na solução ofertada. 
 
2) Retificação do item 1.1 do Edital de Pregão Eletrônico nº 03/2020: 

Onde se lê:  
“O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de licenças perpétuas de 
software Microsoft Windows Server Datacenter 2019, licenças perpétuas de acesso (CAL’s) por dispositivo e 
por usuários para Microsoft Windows Server 2019, e licenças de software antivírus, incluindo garantia, 
atualização de versão e suporte técnico por 36 (trinta e seis) meses, para o Conselho Regional de Medicina 
do Estado do Rio Grande do Sul – CREMERS." 

Leia-se:  
“O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de licenças perpétuas de 
software Microsoft Windows Server Datacenter 2019, licenças perpétuas de acesso (CAL’s) por usuário para 
Microsoft Windows Server 2019, e licenças de software antivírus, incluindo garantia, atualização de versão 
e suporte técnico por 36 (trinta e seis) meses, para o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio 
Grande do Sul – CREMERS.” 
 
3) Retificação dos itens 1.1 e 1.2 do Termo de Referência, anexo I do Edital PE 03/2020: 

Onde se lê:  
1.1 Registro de Preços para eventual aquisição de licenças perpétuas de software Microsoft Windows 
Server Datacenter 2019, licenças perpétuas de acesso (CAL’s) por dispositivo e por usuários para Microsoft 
Windows Server 2019, e licenças de software antivírus, incluindo garantia, atualização de versão e suporte 
técnico por 36 (trinta e seis) meses, de acordo com as especificações constantes neste instrumento. 



 

 

1.2 Descrição dos itens do objeto e quantidades previstas: 

Item Descrição Quantidade 

01 Licença Perpétua Microsoft Windows Server Datacenter 2019 
Licenciado por CORE (16 CoreLic) 
Código 9EA-01044 | WinSvrDCCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic Qlfd 

01 

02 Licença Perpétua Microsoft Windows Server CAL 2019 - por dispositivo 
Código R18-05767 | WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL 

150 

03 Licença de software antivírus 
Incluindo garantia, atualização de versão e suporte técnico por 36 meses. 

150 

Leia-se:  
1.1 Registro de Preços para eventual aquisição de licenças perpétuas de software Microsoft Windows 
Server Datacenter 2019, licenças perpétuas de acesso (CAL’s) por usuário para Microsoft Windows Server 
2019, e licenças de software antivírus, incluindo garantia, atualização de versão e suporte técnico por 36 
(trinta e seis) meses, de acordo com as especificações constantes neste instrumento. 
1.2 Descrição dos itens do objeto e quantidades previstas: 

Item Descrição Quantidade 

01 Licença Perpétua Microsoft Windows Server Datacenter 2019 
Licenciado por CORE (16 CoreLic) 
Código 9EA-01044 | WinSvrDCCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic Qlfd 

01 

02 Licença Perpétua Microsoft Windows Server CAL 2019 - por usuário 
Código R18-05767 | WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL 

150 

03 Licença de software antivírus 
Incluindo garantia, atualização de versão e suporte técnico por 36 meses. 

150 

 
 
4) Tendo em vista os itens anteriores, o Edital de Pregão Eletrônico nº 03/2020 e seus anexos, 
consolidados com as presentes alterações, serão republicados nos mesmos canais em que foram 
divulgados, mantendo-se, contudo, a data de 17/04/2020 para realização do certame, visto cumprir-se 
ainda a antecedência mínima prevista em lei.  

  
 

Porto Alegre, 03 de abril de 2020. 

 

 

Esequiel Steil 
Pregoeiro 


