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EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP 
ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 – EMAP 
 

 A Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, nos termos do subitem 2.1 do 
Edital, por intermédio do Pregoeiro, com base no posicionamento da Gerência de Tecnologia da 
Informação da EMAP, torna público aos interessados RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
feito pela empresa IT CONNECTIONS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA sobre o 
Edital da Licitação Pública PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 – EMAP, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para o fornecimento de Software Microsoft Windows Server Datacenter 2019, 
licenças perpétuas de acesso (CAL’s) por usuário para Microsoft Windows Server 2019, incluindo a 
garantia e suporte técnico de 36 (trinta e seis) meses. 
 
A subscrevente, tendo interesse em participar da licitação supramencionada, adquiriu o respectivo Edital 
e, ao verificar o documento em tela, assim como todas as condições para participação na licitação, 
percebeu que ele possui trechos interpretativos e/ou equívocos em sua redação que nos fazem solicitar 
esclarecimentos, conforme elencamos a seguir. 
 
O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de Software 
Microsoft Windows Server Datacenter 2019, licenças perpétuas de acesso (CAL’s) por usuário para 
Microsoft Windows Server 2019, incluindo a garantia e suporte técnico de 36 (trinta e seis) meses, 
conforme especificações do Termo de Referência. 
 
O itens a serem adquiridos estão distribuídos conforme a tabela abaixo: 

Acontece que, as licenças do Microsoft Windows Datacenter Edition são vendidas por Core, ou seja, a 
quantidade de licenças a ser adquirida depende da quantidade de núcleos que possui(em) o(s) 
processador(es) do(s) servidor(es) onde estas licenças serão instaladas/utilizadas. 
 
A partir daí, questionamos: 
 
 
QUESTIONAMENTO 1 
 

1. A quantidade especificada no Item 01: 08 (oito), se refere à quantidade de núcleos do 
processador do servidor onde a licença será instalada/utilizada? 
 
RESPOSTA  
Sim, Licenciamento por Core (Núcleo), conforme item 01 Licenças Windows Server Datacenter Core 2019 
com SOFTWARE ASSURANCE . 
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QUESTIONAMENTO 1 
 

2. Se a resposta anterior for negativa, qual o somatório de núcleos dos processadores dos 
servidores a serem licenciados? Esta deverá ser a quantidade real de licenças a ser 
adquirida. Esta informação é muito relevante para uma cotação correta, já que o 
licenciamento deste sistema se dá por núcleo de processamento. 
 
RESPOSTA  
A resposta anterior foi positiva, assim não se aplica o questionamento 2. 
 
 

 
São Luís/MA, 01 de setembro de 2021. 

 
Vinicius Leitão Machado Filho 

Pregoeiro da EMAP 


