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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 02 PREGÃO 08/2019 

 

“Ao analisar o Edital de Licitação Nº 08/2019, notamos uma inconsistência 
entre o Part-Number Informado e o produto descrito. Acredito que esta 
informação não invalide o processo mas que apenas seja esclarecido qual o 
produto correto. 
 
 No Termo de Referência, Anexo I do Edital, Item  4.2 é solicitada a Licença 
de Acesso (CAL) por usuário para Windows Server 2019 porém no Item 4.2.2 
é informado o Part-Number R18-05767 que ser refere ao mesmo Produto 
porém não especifico para usuários e sim para dispositivos. Solicito que seja 
esclarecido qual a Licença a ser licitada pelo órgão no processo em 
andamento. 
 
Segue abaixo o Part-Number e sua descrição: 
R18-05767:  WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL 
R18-05768: WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL?” 
 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 02 PREGÃO 08/2019 

 
O setor técnico, após a análise dos questionamentos, pondera os seguintes 

entendimentos: 

Primeiramente, cabe ressaltar que a falta de informações da fabricante 

Microsoft quanto aos part numbers de seus produtos dificulta a compreensão da 

CONTRATANTE, que recebeu os part numbers em seus orçamentos, conforme 

anexos ao planejamento da contratação. 

A CONTRATANTE deseja comprar as CALS de usuários para Windows server 2019 

conforme descrito no item 4.2 do Termo de Referência. 

Após os questionamentos foram feitas buscas na internet sobre os part numbers 

das CAL’s de acesso para Windows server (constantes nos itens 4.2.2) e foi 

observado que o part number correto é o R18-05768, conforme levantado pela 

licitante.  
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Diante do exposto, considerando os argumentos acima apresentados, é 

necessário esclarecer que o produto correto é o descrito no item 4.2 do edital, 

Licença de Acesso (CAL) por usuário para Windows Server 2019, com part 

numbers R18-05768 ou AAA-03786. 

  

 

Pedro Magalhães Gomes Garcia 

Pregoeiro 


