ESCLARECIMENTO - 04
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
11/12/2020, às 16h27, ou seja, o pedido encontra-se TEMPESTIVO, estando em
observância com às exigências contidas no edital.

3 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
O pedido de esclarecimento foi no seguinte sentido:
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Venho por meio deste realizar questionamento referente ao Anexo 1 - Termo de Referência, quanto ao
item:

5.1.2. Entende-se por serviço similar ao objeto desta licitação atestados que comprovem a prestação
de serviços continuados (mínimo de 12 meses) para serviços de Cloud Computing e/ou Infraestrutura
como Serviço (IaaS) contemplando Servidores Virtuais, Banco de Dados, Servidores de Aplicações,
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3.1.

Acesso à Internet, Backup e Restore.

Questionamento:
O texto do item 5.1.2 mencionado acima, solicita a apresentação de atestado que comprove a
capacidade de prestação de serviço continuado de cloud computing e/ou IaaS. Entendemos que para tal
comprovação é permitido a apresentação de atestado do provedor da nuvem autenticando a
habilitação da empresa para a prestação de tais serviços, por meio de certificados ou declarações. Está
correto nosso entendimento?

4 - DA RESPOSTA ÁREA TÉCNICA

RESPOSTAS
Resposta:
O entendimento não está correto. No item 5.1.1, detalha o seguinte (grifo nosso):
5.1 Para fins de habilitação da qualificação técnica, a licitante deverá apresentar:
5.1.1 Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio da apresentação de 01
(um) ou mais atestados, fornecidos por pessoa jurídica, de direito público ou privado, de que já
prestou ou presta satisfatoriamente serviço da mesma natureza ou similar ao objeto aqui licitado.
O atestado deverá conter o ano de início e término da execução dos serviços, caso já tenha sido
finalizada, além das seguintes informações:
a)

Nome, CNPJ e endereço completo do emitente da certidão;

b)

Nome da empresa que prestou o serviço ao emitente;

c)

Data de emissão do atestado ou da certidão;

d)

Assinatura e identificação do signatário (nome, cargo ou função que exerce junto à
emitente);

Bem como, o item 9.18.2, do edital, cita (grifo nosso):
9.18.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade
dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que
deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram fornecidos os
serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP nº 5/2017.

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

5 - DA CONCLUSÃO
Apresento, por força do art. 17, inciso II, do Decreto 10.024/2019, os esclarecimentos
necessários, não implicando em alterações/ajustes no Edital.
Brasília, 14 de dezembro de 2020.
MICHEL DE
LIMA

Assinado de forma digital por
MICHEL DE LIMA
Dados: 2020.12.14 13:02:51
-03'00'

Michel de Lima
Pregoeiro/CFMV
Matr. CFMV nº 0449
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5.1.

