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ESCLARECIMENTOS 
PREGÃO ELETRÔNICO 004/2023 

 
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Goiás – SESCOOP/GO, torna público para 
conhecimento dos interessados, esclarecimentos sobre questionamentos apresentados até o presente momento, 
relativos ao Pregão Eletrônico 004/2023. 

 
Questionamento 1 
 
“Não encontrei no edital a menção sobre a quantidade de Core do servidor. Poderia informar, visto que essa é 
uma informação essencial tanto para o funcionamento correto do Servidor quanto para formular a proposta de 
preços?” 
 
Resposta: Deverá ser disponibilizado o licenciamento mínimo ofertado pela Microsoft, qual seja, 16 (dezesseis) 
core, essa quantidade é pertinente as especificações técnicas elencadas na licença solicitada, conforme item 3.1 
do Termo de Referência do Edital (grifos nossos): 
 
  “3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 
  3.1. As licenças deverão seguir as seguintes especificações: 

LOTE 1 
ITEM DESCRIÇÃO DA LICENÇA QUANTIDADE PRAZO 

1 Licença Power BI Pro 2 12 meses 
2 Licença MS Windows Server 2022 Standard 1 Indefinido 
3 Cal de acesso Windows Server 2022 Standard 25 Indefinido 

 
Questionamento 2 
 
“O edital indica que o lote 01 Tem 03 itens, no entanto o sistema apresenta o mencionado lote com apenas um 
item. Entendemos que a proposta deverá ser cadastrada com o valor total do lote (referente a todos os itens) pois 
o item indicado no sistema se refere-se ao lote indicado no edital. Nosso entendimento está correto?” 
 
Resposta: Sim, o valor total do lote será a soma do valor total de cada item, conforme previsto no Anexo II deste 
edital, o que também está previsto no item 5.1.3. do Edital (grifos nossos): 
 
  5. DAS PROPOSTAS 
  (...) 

5.1.3. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor total por lote, expresso em Real 
(R$) e com 02 (duas) casas decimais, bem como, no campo de descrição/observação citar ao menos a descrição 
mínima do objeto ofertado, já consideradas e inclusas todas as despesas diretas e indiretas, tais como impostos 
(federais, estaduais, interestaduais e/ou municipais), taxas, salários, transporte, seguros, fretes, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e seguros de acidente de trabalho, despesas 
com deslocamentos, hospedagem, alimentação, enfim, todas as despesas e materiais (se for o caso) necessários a 
atender o objeto deste Pregão.” 

 
É necessário salientar que o sistema mostra todos os itens conforme print abaixo, obtido após acessar “Listar 
itens” no Lote [nº 1]: 
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Questionamento 3 
 
“O edital nada menciona quanto a necessidade ou possiblidade da exigência de amostras. Contudo, o item 5.18 
informa que Serão desclassificadas as propostas que: tiverem suas amostras reprovadas, se for o caso. Dessa 
forma, entendemos que não será necessário a apresentação de amostra. Nosso entendimento está correto?” 
 
Resposta: Sim, para essa contratação não foi solicitado amostra, sendo assim, essa previsão não se aplica por não 
ser o caso.  
 
É o que temos a esclarecer até o momento. 
 
 

Goiânia – GO, 14 de março de 2023. 
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