ESCLARECIMENTO - 08
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
14/12/2020, às 16h00, ou seja, o pedido encontra-se INTEMPESTIVO, conforme
consta do item 22.9 do Edital.

2.4.

No entanto, embora intempestivo, visando dar maior transparência e segurança
jurídica na condução do certame, com o objetivo de atender a finalidade pública,
solicitamos os esclarecimentos ao setor técnico.

3 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
3.1.

O pedido de esclarecimento foi no seguinte sentido:

Caro Pregoeiro,
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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Observando os esclarecimentos disponíveis no portal
www.comprasgovernamentais.gov.br, identifiquei que no esclarecimento apresentado no
portal, é referenciada apenas o primeiro questionamento, acerca de cerificações ou
declaração. Tendo, portanto, o segundo item questionado ficado sem resposta.
Gostaria de por meio dessa solicitar resposta ao segundo esclarecimento enviado, que
diz respeito a aceitação de atestado de capacidade em nome do provedor, que é de fato
quem executa os serviços alencados para o certame. Conforme o texto abaixo:
"Caso não seja possível a comprovação de tal forma, questionamos se para o
certame, será aceito atestado emitido em nome do provedor da solução de
cloud computing e/ou IaaS, tendo em vista que os serviços em nuvem são em
sua integridade, prestados pelo provedor, portanto tal atestado não gera
nenhum conflito com a literatura do termo de referência. Está correto nosso
entendimento?"

4 - DA RESPOSTA ÁREA TÉCNICA

RESPOSTAS
Prezado Pregoeiro,
Entendemos que a resposta dada à empresa Worklink já atendia aos dois questionamentos
feitos, visto que se tratava basicamente da mesma coisa, com redação um pouco diferente.
Salientamos que, baseado nos critérios INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 25 DE MAIO DE
2017, entendemos que NÃO SERÁ É POSSIVEL aceitar o atestado em nome do provedor, caso a
licitante não tenha realizado nenhum contrato similar ao objeto, pois esta IN define:

10.6. Na contratação de serviço continuado, para efeito de qualificação
técnico-operacional, a Administração Pública poderá exigir do licitante:
a) ...
b) comprovação que já executou objeto compatível, em prazo, com o que
está sendo licitado, mediante a comprovação de experiência mínima de
três anos na execução de objeto semelhante ao da contratação, podendo
ser aceito o somatório de atestados;

10.8. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução,
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10.6.1. É admitida a apresentação de atestados referentes a períodos
sucessivos não contínuos, para fins da comprovação de que trata a alínea
"b" do subitem 10.6 acima, não havendo obrigatoriedade de os três anos
serem ininterruptos.

exceto se firmado para ser executado em prazo inferior;
10.9. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo
mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços
executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins
de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única
contratação;
10.10. O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando,
dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à
contratação, endereço atual da contratante e local em que foram
prestados os serviços

Ademais, entendemos que é de suma importância que a empresa “Cloud Broker” tenha
experiência comprovada em atendimento da mesma natureza:

Estudo Técnico Preliminar, item 3.4.4. Cloud Broker — traduzido como
“corretor de nuvem” — funciona, atuando como agente intermediário em
uma negociação entre um cliente e um fornecedor de computação em
nuvem, podendo aconselhar uma empresa a respeito dos melhores serviços
que se adequem às suas necessidades
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, 15 de dezembro de 2020.
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5.1.

