ESCLARECIMENTO - 05
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 15h09, 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:

Questionamento I:
Após análise do Edital e Termo de referência, esta licitante entendeu que o CFMV terá a
liberdade para provisionar máquinas virtuais personalizadas, a qualquer tempo, podendo
ter suas alterações realizadas manualmente, alterando recursos de CPU e Memória
sempre que necessário, provendo flexibilidade e economicidade. Está certa esta
conclusão?
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Questionamento II:
Nesta toada, pelo descritivo do edital e seus anexos, entendemos que, o escopo do
suporte técnico restringir-se-á a problemas de disponibilidade e erros junto ao Provedor
de Nuvem. Desta feita, não estará incluída a consultoria para quaisquer configurações,
parametrizações e projetos de migração. Está certa esta conclusão?

4 - DA RESPOSTA ÁREA TÉCNICA

RESPOSTAS
Questionamento I: (...)
Resposta:
Sim, está correto. Especialmente ao que está detalhado no item “3.12.1.2” do TR,
limitados ao Pool de Recursos predefinido.
Questionamento II: (...)
Resposta:
Não está correto o entendimento. A contratação envolve “1.5.3 - Suporte e assistência
técnica, baseados em níveis mínimos de serviços”.
Ademais, ao que detalhado no item “3.12.1.2”, segue o item “3.12.1.3” que diz: “A
contratada poderá, por meio de chamados, realizar às mesmas tarefas mediante pedido
de suporte à contratante”.
É necessário se destacar que esse tipo de serviço de infraestrutura é passível de
configurações que possam causar incidentes. Portanto, a contratação visa ser atendida
com suporte e monitoramento, conforme detalhamento no item “3.12.2.4.

Além disso, foi previsto no edital que a licitante poderia realizar vistoria para colher
informações necessárias para a integração das duas redes, conforme item 6.1.3: “Será
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No caso de incidentes que comprometam o serviço prestado, a contratada deverá
realizar os procedimentos necessários para recolocar a solução de Datacenter virtual em
seu pleno estado de funcionamento e de uso”.

facultado à licitante visitar o local onde será entregue a solução a fim de verificar as
condições para integração entre as duas redes. Porém, a contratada não poderá alegar
desconhecimento das condições e graus de dificuldade existentes como justificativa para
se eximir das obrigações assumidas no contrato”.
Lincoln Máximo Alves
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
13:14:56 -03'00'
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5.1.

