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ESCLARECIMENTO  
 

Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2020 (PA 1863/2020) 

 
Objeto: Serviços em nuvem (Infraestrutura como Serviço - IaaS), contemplando a 
disponibilização de ambiente de Datacenter virtual para armazenagem de máquinas virtuais 
(VM), conforme as condições do Termo de Referência, Anexo I do Edital. 
 
1. DA COMPETÊNCIA DO PREGOEIRO 
 
1.1. O Pregoeiro do Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, no uso de suas 

atribuições, por força do art. 17 do Decreto nº 10.024/2019 e da Portaria CFMV nº 
03/2020, apresenta a resposta acerca do pedido ESCLARECIMENTO ao edital. 

 
2 - DA ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO  
 
2.1. Trata-se do pedido de esclarecimento ao Edital nº 16/2020, apresentado pela 

empresa identificada nos autos do Processo Administrativo nº 1863/2020.  
 
2.2. O edital dispõe no item 22.5 “Os pedidos de esclarecimentos referentes a este 

processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis 
anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por 
meio eletrônico via internet, no endereço: pregao@cfmv.gov.br.”. 

 
2.3. O pedido de esclarecimento foi encaminhado para o e-mail institucional no dia 

09/12/2020, às 16h43, ou seja, o pedido encontra-se TEMPESTIVO, estando em 
observância com às exigências contidas no edital. 

 
3 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 

 
3.1. O pedido de esclarecimento foi no seguinte sentido:  

 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

(...) 
Após análise do referido Edital e seus anexos, solicitamos os seguintes esclarecimentos: 
  
ESCLARECIMENTO 03 
  

         10.11. Especificações gerais dos serviços 
10.11.4. Tabela de Pool de Recursos predefinidos: 

  Item 5 “Banda reservada de rede com tráfego ilimitado Mbps 100” 
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         Esse tráfego é interno da nuvem ou é o tráfego entre o Conselho Federal 
de Medicina Veterinária e a Nuvem ? 

 
         No caso da conexão entre o Conselho e a Nuvem, esta conexão é VPN ? 

  
         10.12.1.2. O painel de controle on-line deverá permitir as seguintes tarefas no Pool 

de Recursos 
o     g) Acrescentar e diminuir memória e vCpu das VMs 

 
  O acréscimo/decréscimo deve ser individual para vCPU e Memória ? 

  
         10.12.6. Dos Recursos de Backup e Restauração 

o    10.12.6.4. Os Backup's poderão ser completos (Full) ou incrementais, podendo 

ocorrer de forma automática ou manual. E os backups das bases de dados das 
aplicações deverão ser realizado sem interrupção dos serviços (backup on-line), 
e deverá ser utilizada uma rede de alta velocidade evitando que o tráfego do 
backup afete a operação normal dos sistemas. 

 
  Qual é a tecnologia do banco de dados em questão ? SQL Server ? 

  
ESCLARECIMENTO 02 
  
Entendemos que o pagamento será efetuado MENSALMENTE. Está correto nosso entendimento? 
  
ESCLARECIMENTO 01 
  
Referente aos lances ofertados, deveremos ofertar lances considerando o valor MENSAL ou valor 
TOTAL ANUAL? 
 

 
4 - DA RESPOSTA ÁREA TÉCNICA 
 

RESPOSTAS 
 
ESCLARECIMENTO 03 
  

         10.11. Especificações gerais dos serviços 
10.11.4. Tabela de Pool de Recursos predefinidos: 

  Item 5 “Banda reservada de rede com tráfego ilimitado Mbps 100” 

 
         Esse tráfego é interno da nuvem ou é o tráfego entre o Conselho Federal de 

Medicina Veterinária e a Nuvem ? 
 

Resposta: esse tráfego é entre a Nuvem e a Internet em geral, ou 
seja, CFMV e demais redes. 
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         No caso da conexão entre o Conselho e a Nuvem, esta conexão é VPN ? 
  
Resposta: sim. Esse tráfego de 100 Mbps será compartilhado 
pelas conexões de usuários da Internet e VPN entre CFMV e 
provedor da Nuvem. 

 
         10.12.1.2. O painel de controle on-line deverá permitir as seguintes tarefas no Pool 

de Recursos 
o     g) Acrescentar e diminuir memória e vCpu das VMs 

 
  O acréscimo/decréscimo deve ser individual para vCPU e Memória ? 

 
Resposta: Sim. Para cada VM, deverá ser possível configurar os 
recursos de memória e vCPU conforme necessidade, assim como 
em um Hypervisor qualquer. 
Evidentemente que esses ajustes serão dentro do limite geral do 
Pool de Recursos contratados, ou seja, 124 GB de RAM e 28 
vCPU/56 Ghz  

 
         10.12.6. Dos Recursos de Backup e Restauração 

o    10.12.6.4. Os Backup's poderão ser completos (Full) ou incrementais, podendo 

ocorrer de forma automática ou manual. E os backups das bases de dados das 
aplicações deverão ser realizado sem interrupção dos serviços (backup on-line), 
e deverá ser utilizada uma rede de alta velocidade evitando que o tráfego do 
backup afete a operação normal dos sistemas. 

 
  Qual é a tecnologia do banco de dados em questão ? SQL Server ? 

Resposta: Inicialmente o Banco de Dados será MySQL. 
Posteriormente, há possibilidade de se migrar para SQL SERVER 

 
ESCLARECIMENTO 02 
  
Entendemos que o pagamento será efetuado MENSALMENTE. Está correto nosso entendimento? 
  

Resposta: Sim, está correto. Em parcela fixa mensal. 
 
ESCLARECIMENTO 01 
  
Referente aos lances ofertados, deveremos ofertar lances considerando o valor MENSAL ou valor 
TOTAL ANUAL? 
 

Resposta: Será TOTAL ANUAL, ou seja, total para 12 meses. 
 
Lincoln Máximo Alves 

DETIN - Departamento de Tecnologia da Informação 
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV 
(61) 2106-0456 

 

 



 

P
ág

in
a 

4
 

5 - DA CONCLUSÃO  
 
5.1.  Apresento, por força do art. 17, inciso II, do Decreto 10.024/2019, os esclarecimentos 

necessários, não implicando em alterações/ajustes no Edital.   
 

Brasília, 10 de dezembro de 2020. 
 
 
 
 

Michel de Lima 
Pregoeiro/CFMV 

Matr. CFMV nº 0449  
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