Izaias Gomes - CRCMG
De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:

licitacao@crcmg.org.br
quinta-feira, 1 de outubro de 2020 12:25
'Administrativo'
'Vinícius Rosa - CRCMG'; 'Getin - CRCMG'; 'Andreza Bitarães - CRCMG';
'Leandro Paulino - CRCMG'; 'Izaias Gomes - CRCMG'
RES: Esclarecimento Pregão 009/2020

Prezada licitante, boa tarde!
Seguem as respostas para os questionamentos:
Perfeito, seguiremos todas as orientações, caso sejamos os licitantes vencedores, esse documento expediremos no
momento que o órgão nos solicitar o pedido do mesmo, correto?
Resposta: Assim que for assinado o contrato.
Um e-mail com todas as chaves e o link de acesso para instalação já seria considerado um documento, ou preferem
que seja algum modelo específico?
Resposta: Podem enviar por e-mail um documento em PDF contendo as chaves e o link.
Atenciosamente,
Contador Sergio Robson Mafra
Pregoeiro do CRCMG
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais
www.crcmg.org.br

De: Administrativo <administrativo@artstarssoftware.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 1 de outubro de 2020 11:37
Para: licitacao@crcmg.org.br
Cc: 'Vinícius Rosa - CRCMG' <geadf@crcmg.org.br>; 'Getin - CRCMG' <getin@crcmg.org.br>; 'Andreza Bitarães CRCMG' <andreza@crcmg.org.br>; 'Leandro Paulino - CRCMG' <leandro.paulino@crcmg.org.br>
Assunto: RES: Esclarecimento Pregão 009/2020
Prezados, bom dia!
Perfeito, seguiremos todas as orientações, caso sejamos os licitantes vencedores, esse documento expediremos no
momento que o órgão nos solicitar o pedido do mesmo, correto?
Um e-mail com todas as chaves e o link de acesso para instalação já seria considerado um documento, ou preferem
que seja algum modelo específico?
Não sei nem se é oportuno esse questionamento neste momento, mas acredito ser mais prudente pecar pelo excesso
do que pela falta de informação.
Agradeço desde já a atenção dos Senhores,
Kamila
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De: licitacao@crcmg.org.br <licitacao@crcmg.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 1 de outubro de 2020 11:28
Para: 'Administrativo' <administrativo@artstarssoftware.com.br>
Cc: 'Vinícius Rosa - CRCMG' <geadf@crcmg.org.br>; 'Getin - CRCMG' <getin@crcmg.org.br>; 'Andreza Bitarães CRCMG' <andreza@crcmg.org.br>; 'Leandro Paulino - CRCMG' <leandro.paulino@crcmg.org.br>
Assunto: RES: Esclarecimento Pregão 009/2020
Prezada licitante, bom dia!
Entendemos por bem encaminhar uma retificação das respostas anteriores sobre a forma de fornecimento das
licenças do office.
Em relação à forma de fornecimento das Licenças perpétuas do pacote Microsoft Office, item 2 do Edital,
retificamos a informações passadas nos pedidos de esclarecimento anteriores, devendo ser observada a forma de
fornecimento estabelecida no item 2.4.4 do termo de Referência do Edital nº 009/2020:
2.4.3. Natureza de LICENÇA PERPÉTUA, devendo permitir a reinstalação do produto quantas vezes forem necessárias
em 1 PC por licença.
2.4.4. O software deverá ser disponibilizado na forma eletrônica, via download, diretamente dos servidores da
Microsoft.
2.4.8. A empresa contratada deverá fornecer documento informando todas as chaves referentes às licenças.
As licenças digitais deverão ser fornecidas através de documento, conforme item 2.4.8 do edital. Dessa forma, não
será aceito o fornecimento da licença sob o modelo de cartão (FPP).
Atenciosamente,
Contador Sergio Robson Mafra
Pregoeiro do CRCMG
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais
www.crcmg.org.br

De: licitacao@crcmg.org.br <licitacao@crcmg.org.br>
Enviada em: sexta-feira, 25 de setembro de 2020 11:51
Para: 'Administrativo' <administrativo@artstarssoftware.com.br>
Cc: 'Vinícius Rosa - CRCMG' <geadf@crcmg.org.br>; 'Getin - CRCMG' <getin@crcmg.org.br>; 'Andreza Bitarães CRCMG' <andreza@crcmg.org.br>; 'Leandro Paulino - CRCMG' <leandro.paulino@crcmg.org.br>
Assunto: RES: Esclarecimento Pregão 009/2020
Prezada licitante, bom dia!
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Desconhecemos tais impedimentos para aquisição de Licenças FPP (por cartão) pelos Órgãos Públicos. Além disso, é
inverdade a afirmação de que o licenciamento FPP trata-se de pirataria. Há o risco, no entanto, de ocorrer uma
venda ilegal por uma empresa mal intencionada, uma vez que este tipo de licenciamento poderá ser instalado em
até 3 equipamentos. Nestes casos, a nota fiscal poderia garantir a veracidade do licenciamento do produto.
No entanto, analisando melhor os riscos e visando evitarmos problemas futuros, vamos atender a sugestão da
empresa em aceitar apenas o modelo ESD, de forma eletrônica, uma vez que não foi definido em edital a forma de
fornecimento das licenças.
Atenciosamente,
Contador Sergio Robson Mafra
Pregoeiro do CRCMG
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais
www.crcmg.org.br

De: Administrativo <administrativo@artstarssoftware.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 23 de setembro de 2020 11:09
Para: licitacao@crcmg.org.br
Cc: 'Vinícius Rosa - CRCMG' <geadf@crcmg.org.br>; 'Getin - CRCMG' <getin@crcmg.org.br>; 'Andreza Bitarães CRCMG' <andreza@crcmg.org.br>; 'Leandro Paulino - CRCMG' <leandro.paulino@crcmg.org.br>
Assunto: RES: Esclarecimento Pregão 009/2020
Prezados, bom dia!

Entendi, pelo que me explicou, as licenças solicitadas poderiam ser do tipo cartão, que neste caso não é o mais
indicado para Órgãos Públicos e sim na versão ESD, onde mandaríamos um link e todas as chaves de ativação.
Saliento este ponto, pois as chaves via cartão são chaves que já foram ativadas em algum momento, não é o ideal
para a administração, e por isso tem seus valores muito inferiores as chaves ESD, e isso torna a concorrência de
preços desleal.
Então sugiro ( humildemente, o intuito aqui é de troca de informações para que o certame aconteça da melhor
forma possível) que ao responder os esclarecimentos não deixe essa possibilidade disponível, pois trata-se de
pirataria.
Vamos registar nossa proposta tendo base as chaves ESD, que serão disponibilizadas via e-mail com o link ,que
serão vinculadas ao e-mail do órgão junto a Microsoft onde será gerada uma contra chave de ativação, processo que
é recomendado pela fabricante.
Atenciosamente,
Kamila
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De: licitacao@crcmg.org.br <licitacao@crcmg.org.br>
Enviada em: terça-feira, 22 de setembro de 2020 17:35
Para: 'Administrativo' <administrativo@artstarssoftware.com.br>
Cc: 'Vinícius Rosa - CRCMG' <geadf@crcmg.org.br>; 'Getin - CRCMG' <getin@crcmg.org.br>; 'Andreza Bitarães CRCMG' <andreza@crcmg.org.br>; 'Leandro Paulino - CRCMG' <leandro.paulino@crcmg.org.br>
Assunto: RES: Esclarecimento Pregão 009/2020
Prezada licitante, boa tarde!
Em relação ao item “2.4.5. Fornecer o certificado de licenciamento, constando o número de série de registro;” devese considerar a chave de licenciamento para Office Home and Business 2019. Poderá ser fornecida uma lista com
todas as chaves ou fornecer cada unidade de cartão com a chave.
Atenciosamente,
Contador Sergio Robson Mafra
Pregoeiro do CRCMG
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais
www.crcmg.org.br

De: Administrativo <administrativo@artstarssoftware.com.br>
Enviada em: terça-feira, 22 de setembro de 2020 13:55
Para: licitacao@crcmg.org.br
Assunto: Esclarecimento Pregão 009/2020
Prezados, boa tarde!
Apreciando o edital do pregão supra mencionado, verificamos um desencontro de informações em relação ao item
02: Licenças de Office Home and Business 2019 em relação ao item: 2.4.5. Fornecer o certificado de licenciamento,
constando o número de série de registro; as únicas licenças que possuem numero de série são na modalidade Open,
mas nesta modalidade não está disponível a versão Home and Business 2019.
Poderiam nos confirmar o Part Number da licença solicitada, por gentileza?
Atenciosamente,
Kamila
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Para ajudar a proteger a sua
priv acidade, o Microsoft Office
impediu o download automático
desta imagem da Internet.

Livre de vírus. www.avg.com.
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