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Esclarecimento 23/02/2021 14:12:03
Barueri/SP, 22 de fevereiro de 2021. Ao CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV SOLICITAÇÃO DE
ESCLARECIMENTOS A empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
69.034.668/0001-56, provedora de soluções para qualidade de vida, analisando os termos do processo licitatório acima
mencionado, vem, perante Vossas Senhorias, REQUERER ESCLARECIMENTOS, nos seguintes termos: I. QUANTO AO PRAZO DE
DISPONIBILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS Considerando que a praxe do mercado é a disponibilização dos créditos em até 03 (três)
dias úteis, assim como visando prestigiar o princípio da Ampla Competitividade, é correto entender que este prazo atende às
exigências do Edital? II. QUANTO AO ENVIO DA REDE CREDENCIADA Atende ao item 3.15. do Termo de Referência a licitante
que disponibilizar a rede credenciada atualizada apenas por meio de aplicativo e site? Sendo o que se apresenta, na
oportunidade, estamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários, e no aguardo de resposta, com a maior
brevidade possível, subscrevemo-nos. Aproveitamos o ensejo para apresentar nossos protestos de elevada estima e
consideração.
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Resposta 23/02/2021 14:12:03
Prezada Licitante, Após análise pela área demandante, acerca do pedido de esclarecimento apresentado, segue abaixo resposta
da área destacada em vermelho: I. QUANTO AO PRAZO DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS Visando atender as melhores
práticas de mercado, e considerando que essas não trazem nenhum prejuízo para o Conselho Federal de Medicina Veterinária CFMV ou para os concorrentes desse certame, entende-se que o prazo de 03 (três) dias úteis para disponibilização dos créditos
pode ser adotado. II. QUANTO AO ENVIO DA REDE CREDENCIADA Considerando os aspectos tecnológicos em que nossa
sociedade está inserida, onde o acesso as informações por meio eletrônico, seja ele qual for, se dá de forma muito mais rápida e
atualizada que pelo meio físico, bem como os aspectos socioambientais onde a impressão possui impactos ambientais diversos,
o CFMV prefere que a rede credenciada seja disponibilizada em formato digital, seja ele em aplicativo, site ou outro meio.
Contudo, para garantir a ampla concorrência, o CFMV também aceitará a rede credenciada em formato físico. Assim sendo, a
rede credenciada poderá ser entregue em formato digital ou físico.
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