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ESCLARECIMENTO - 07 
 

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 10h04, 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 
 

É possível atende-lo utilizando apenas uma nuvem pública (Google Cloud)? 
Ou será necessário criar ambiente em nuvem privada (Data Center próprio)? 
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4 - DA RESPOSTA ÁREA TÉCNICA 
 

RESPOSTAS 
 

Resposta: Poderá ser qualquer provedor de nuvem, contanto que a contratante (CFMV) 
possa realizar tudo o que está detalhado nas especificações técnicas do edital, bem 
como o provedor esteja de acordo ao que está exporto no item  3.12.8.1:  

“A contratada deverá estar em conformidade com a norma ABNT NBR ISO/IEC 27001, ISO 
27017, ISO 27018, ou equivalente internacional no caso de empresas não brasileiras, bem 
como estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)”. 

 
Lincoln Máximo Alves 

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

 

 
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, 14 de dezembro de 2020. 
 
 
 

Michel de Lima 
Pregoeiro/CFMV 

Matr. CFMV nº 0449 
 

 
 

 


		2020-12-14T13:40:10-0300
	MICHEL DE LIMA




