
PREGÃO ELETRÔNICO CRCRS N.º 01/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 27/2021

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL, Entidade de
Fiscalização e de Registro da Profissão Contábil, criada pelo Decreto-Lei n.º 9.295/46,
torna  público  a  todos  os  interessados  o  ESCLARECIMENTO  n.º  01  ao  Edital  de
Licitação referente ao Pregão Eletrônico n.º 01/2021.

ESCLARECIMENTO N.º 01

A interessada, manifestou-se nos seguintes termos:

"Referente ao anexo de relação de itens, mais precisamente no item 1, que se refere a
licenciamento Microsoft, questionamos:

O referido item, subscrição da licença de uso do Software Microsoft Windows 10 Pro – (Part
Number:  FQC-09478-BR  WinPro  10  SNGL  OLP  NL  (Legalization  GetGenuine),
Licenciamento  por  Volume,  para  o  período vitalício,  perpétuo,  com direitos a  suporte  e
atualizações, possui  valor  inexequível,  o  valor  apresentado como referência, está  muito
abaixo  do custo  da licença,  questionamos  o  período em que foi  realizada a  coleta  de
preços? E se, seria possível a atualização destes valores? Pois recentemente, tivemos um
aumento de preços por parte do fabricante".

Apresentamos a seguir, as respostas aos questionamentos apresentados:

1. A pesquisa foi realizada de acordo com o regramento disposto no artigo 5º da Instrução
Normativa  n.º  73,  de  5  de  agosto  de  2020,  da  Secretaria  de  Gestão do  Ministério  da
Economia, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa
de preços para a aquisição de bens e contratação dos serviços em geral,  no âmbito da
administração  pública  federal  direta,  autárquica  e  fundacional,  no  qual  constam
especificados os parâmetros a serem empregados, de forma combinada ou não, e seus
respectivos  períodos  de  referência  em  relação  à  data  de  divulgação  do  instrumento
convocatório,  sendo  assim, não serão  atualizados  os  valores  dos  itens  constantes  no
Pregão Eletrônico n.º 01/2021.
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