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ESCLARECIMENTO - 02 
 

Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021 (PA 2395/2020) 

 
Objeto: Aquisição de equipamentos de infraestrutura de rede, 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 
01/2021, 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 03/2021, apresentado pela 

empresa identificada nos autos do Processo Administrativo nº 2395/2020.  
 
2.2. O edital dispõe no item 24.5 “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 

30/04/2021, às 15h06, ou seja, o pedido encontra-se TEMPESTIVO, conforme consta 
do item 24.9 do Edital. 

 

 
3 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 

 
3.1. O pedido de esclarecimento foi no seguinte sentido:  

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Ao Conselho Federal de Medicina Veterinária 

 Ref: PREGÃO ELETRÔNICO nº. 03/2021 

 Exmo senhor(a) Pregoeiro, tendo em vista o nosso total interesse em participar da 
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licitação em epígrafe, solicitamos de V.Sas. especial obséquio de nos enviar respostas 
ao nosso questionamento acerca do edital em epígrafe. 

10.4.14 Cada controladora deve possuir, no mínimo, 08 (oito) GB de memória por 
controladora. 
10.4.15 Deverá suportar a extensão de cache, utilizando SSDs/Flash. 
 
Questionamento: O cache tem importância fundamental no storage, servindo tanto 
para o aumento da performance de leitura quanto de gravação dos blocos que 
serão armazenados, por essa razão o cache é muito mais rápido que os discos SSD. 
Diante dessa informação podemos entender que os equipamentos que dispuserem 
de 32GB de cache não precisarão suportar extensão de cache em discos SSD? 

 
4 - DA RESPOSTA ÁREA TÉCNICA 
 

RESPOSTA 
 

Sr. Pregoeiro, 
 
Em resposta ao questionamento efetuado pela empresa Vixoffice esclarecemos que: 
 
O entendimento está INCORRETO.  
 
O equipamento DEVERÁ suportar a expansão de cache SSD/Flash, conforme item 
10.4.15. do ETP e 3.3.15. TR 

 
Marcos Paulo Paranhos Del Fiaco 

Departamento de Tecnologia da Informação - DETIN 

Conselho Federal de Medicina Veterinária 
 

 
5 - DA CONCLUSÃO  
 
5.1.  Apresento, por força do art. 17, inciso II, do Decreto 10.024/2019, o esclarecimento 

necessário, não implicando em alterações/ajustes no Edital.   
 

Brasília, 03 de maio de 2021. 
 
 

Michel de Lima 
Pregoeiro/CFMV 
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