CONSELHO FEDERAL DE
MEDICINA VETERINÁRIA
___________
Folha

_________________
Nº do Processo

___________________
Rubrica

RELATÓRIO Nº014/2020
CONCLUSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2020
Contratação de serviços em nuvem – Datacenter Virtual

Ao Senhor
Francisco Cavalcanti de Almeida
Presidente do CFMV
Ementa: Processo Administrativo nº 1863/2020;
Objeto: Pregão Eletrônico nº 16/2020 – Contratação
de serviços em nuvem (Datacenter Virtual);
Procedimento finalizado; Envio para Decisão e, se
for o caso, homologação do procedimento no
Sistema Compras Governamental.

1.1.

O procedimento licitatório foi iniciado com a abertura de processo administrativo,
devidamente autuado e numerado, conforme consta do Memorando
n.0313/2020/CFMV-DETIN (fl. 02).

1.2.

Constam nos autos a indicação do objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou
frustrem a competição ou sua realização (fls. 29 a 53).

1.3.

A autoridade competente autorizou a abertura dos procedimentos de contratação e
aprovou o Termo de Referência (fl. 54).

1.4.

Foram realizadas pesquisa de mercado baseada em critérios aceitáveis, contendo o
orçamento detalhado com a composição de todos os seus custos. (fls. 58 a 101-v).

1.5.

Consta a indicação de recurso próprio (pré-empenho) para a despesa pretendida
(fl.102).

1.6.

A designação do pregoeiro e da equipe de apoio constam nos autos (fl. 104).

1.7.

A minuta do edital e seus respectivos anexos foi elaborada e juntada aos autos (fls.
105 a 116).

1.8.

Os autos foram encaminhados à Assessoria Jurídica para análise e aprovação da
minuta do edital, conforme consta do despacho n.º120/CFMV/DEPAD/SECLC (fl. 117).
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1.9.

Em 03 de novembro de 2020, o processo foi distribuído para emissão de parecer
jurídico (fl. 118).

1.10. Em 12 de novembro de 2020, foi emitido o Parecer n.º 080/2020/CFMV-DEJUR,
conforme constam dos autos (fls. 119 a 125).
1.10.1. Diante das considerações emanadas no Parecer do DEJUR, foram realizadas as
diligencias no sentido de aprimorar/ajustar o Termo de Referência e, por
consequência, o Edital e seus anexos, conforme constam das manifestações
constantes dos autos. (fls. 126 a 137).
1.11. Após as ações supracitadas, foram realizados os ajustes finais no edital e iniciada a fase
externa dos procedimentos licitatórios, quais sejam: cadastramento do pregão no
Sistema Comprasnet (www.gov.br/compras-pt) e publicação do Edital, sendo a sessão
agendada para o dia 16/12/2020, às 10 horas (fls. 138 a 154).
1.12. O Extrato de aviso de licitação, contendo o resumo do edital, foi publicado nos
seguintes meios previstos na legislação:
1.12.1. No Diário Oficial da União – D.O.U. (fl. 155).
1.12.2. Portal do CFMV – Transparência – Licitações. (fl. 159).
1.13. Durante o período de publicação do instrumento convocatório, obtivemos 8 (oito)
pedidos de esclarecimentos ao edital.
1.13.1. Todos os pedidos foram devidamente respondidos no Portal ComprasNet,
assim como foram amplamente divulgados no Portal do CFMV (fls. 157 a 199).

2.1.

Na Sessão Pública de abertura, o pregoeiro verificou a conformidade das propostas
cadastradas com os requisitos estabelecidos no ato convocatório, estando tudo em
conformidade com o edital (fl. 200).

2.1.

Em seguida, foi aberta a fase de lances do pregão e, após o seu encerramento, foram
realizadas as seguintes ações:
2.1.1. Convocação do fornecedor para apresentação da proposta comercial e
documentação necessária (fls. 201 a 263);
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2.1.2. Conferência da proposta apresentada pela licitante GMAES TELECOM LTDA,
(CNPJ: 15.644.251/0001-86), sendo realizada sua aceitação (fl. 264);
2.1.3. Em seguida, diante da necessidade de manifestação técnica da TI do CFMV, foi
realizada a suspensão do Pregão, sendo agendado o retorno da sessão pública para o
dia 18/12/2020, às 09h00 (fls. 264 a 265).
2.2.

Posteriormente, no dia marcado para o retorno da sessão e de posse da manifestação
técnica, foram realizadas as ações de habilitação da seguinte empresa:
2.2.1. ITEM I (SERVIÇO DATACENTER) - EMPRESA: GMAES TELECOM LTDA:

Item Descrição

15.644.251/0001-86 - GMAES TELECOM LTDA
Critério de
Unidade de Fornecimento Quantidade
Valor (*)

Valor Unitário

Valor Global

Infraestrutura
como
1
Und serviço em nuvem
1
R$ 346.431,84
R$ 119.400,00 R$ 119.400,00
Servico - Iaas
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços em nuvem (Infraestrutura como Serviço - IaaS), contemplando a
disponibilização de ambiente de Datacenter virtual para armazenagem de máquinas virtuais (VM) para sustentação de um site
réplica on-line para os principais serviços de TI da rede do CFMV, conforme todas as condições previstas no termo de Referência,
Anexo I do Edital.
Total do Fornecedor: R$ 119.400,00
Valor Global da Ata: R$ 119.400,00

2.3.

Após realizados os procedimentos supracitados, foi aberto o prazo recursal conforme
preconiza o artigo 44, do Decreto nº 10.024/2019, sendo apresentada uma intenção
de RECURSO.
2.3.1. Neste momento, a empresa JCP SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA
INFORMACAO (CNPJ: 38.326.762/0001-55) apresentou sua intenção de recurso, na
qual juntou, tempestivamente, suas razões contra a habilitação da empresa
vencedora, conforme constam dos autos (fls. 275 a 276);
2.3.2. Posteriormente, também de forma tempestiva, a empresa GMAES TELECOM
LTDA (CNPJ: 15.644.251/0001-86) apresentou suas contrarrazões, conforme constam
dos autos (fls. 277 a 278).
Assim, de posse das razões e contrarrazões, este Pregoeiro deliberou no seguinte
sentido:
a) Manter a ACEITAÇÃO e HABILITAÇÃO da proposta apresentada pela empresa
GMAES TELECOM LTDA, diante dos fundamentos apresentados na decisão
constante dos autos (fls. 279 a 293).
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2.5.

De todo modo, caberá a manifestação da autoridade competente do CFMV, que
poderá acatar ou não os argumentos apresentados por este Pregoeiro, realizando a
homologação dos procedimentos ou determinado o retorno da fase de habilitação.

III - CONCLUSÃO
3.1.

Cumpridas as exigências que norteiam os atos dos procedimentos licitatórios, o Pregão
transcorreu dentro do ordenamento legal, sendo o valor final da contratação de R$
119.400,00 (cento e dezenove mil e quatrocentos reais).

3.2.

Foram economizados para o CFMV o valor total de R$ 227.031.84 (duzentos e vinte e
sete mil, trinta e um reais e oitenta e quatro centavos), conforme demonstrado no
gráfico abaixo:

3.3.

A ATA DO PREGÃO consta dos autos (fls. 270 a 272).

3.4.

Por todo o exposto, encaminhamos o processo administrativo nº 1863/2020 para
apreciação e decisão de Vossa Senhoria, onde sugerimos as seguintes ações:
3.4.1. Manifestação sobre a decisão proferida por este Pregoeiro, quanto ao
INDEFERIMENTO do pedido apresentado pela empresa JCP SOLUCOES EM
TECNOLOGIA DA INFORMACAO;

3.4.3. HOMOLOGAR todo o procedimento licitatório; e
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3.4.4. AUTORIZAR a publicação do resultado do Pregão no D.O.U, emissão da nota de
empenho em favor da empresa vencedora e formalização do contrato.
Em 30 de dezembro de 2020.
MICHEL DE LIMA

Assinado de forma digital por MICHEL DE LIMA
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=33683111000107,
ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARSERPRO, ou=Autoridade
Certificadora SERPROACF, cn=MICHEL DE LIMA
Dados: 2020.12.30 14:05:55 -03'00'
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