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ESCLARECIMENTO - 04 
 

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 

03/05/2021, às 16h01, 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 
 

Q01: Solicitamos esclarecimentos, do ANEXO II ao Termo de Referência – AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE Versão 8.0, ITEM 03 Especificações 
técnicas, subitem 3.1.27 que diz: “Possuir gerenciamento via protocolos: Telnet, HTTPS, 
SSH, SSL”. 
 
Questiona-se: Com o intuito de permitir a participação de grandes fabricantes como a 
Dell e não limitar a concorrência deste processo editalício, entendemos que será aceito 
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equipamento que possua gerenciamento via telnet, SSH e SSL, desta forma tendo no 
mínimo 3 opções de gerenciamento e que seja opcional o HTTPS, está correto o nosso 
entendimento? 
 
Q02: Solicitamos esclarecimentos, do ANEXO II ao Termo de Referência – AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE Versão 8.0, ITEM 03 Especificações 
técnicas, subitem 3.1.36, Letra f) que diz: “Bidirectional Forwarding Detection (BFD): 
Permitir o monitoramento de conectividade do link e reduz o tempo de convergência de 
rede de RIP, OSPF, BGP, IS-IS, VRRP”. 
 
Questiona-se: Com o intuito de permitir a participação de grandes fabricantes como a 
Dell e não limitar a concorrência deste processo editalício, entendemos que como não 
foi solicitado para este equipamento atendimento ao protocolo RIP e que os protocolos 
OSPF e BGP são considerados superiores, o Switch não deve obrigatoriamente atender o 
RIP, mas deve atender os outros protocolos mencionados, está correto o nosso 
entendimento? 

 
4 - DA RESPOSTA ÁREA TÉCNICA 
 

RESPOSTA 
 

Sr. Pregoeiro, 
 
Em resposta aos questionamentos esclarecemos que: 
 
RESPOSTA Q01: O questionamento estará correto se atender ao gerenciamento 
baseado em compatibilidades de protocolos de comunicação como Telnet e SSH e/ou 
HTTPS/SSL. 
 
RESPOSTA Q02: O questionamento torna-se correto caso o equipamento atenda aos 
padrões de roteamento superiores ao RIP. 
 
Marcos Paulo Paranhos Del Fiaco 

Departamento de Tecnologia da Informação - DETIN 

Conselho Federal de Medicina Veterinária 
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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, 05 de maio de 2021. 
 
 
 

Michel de Lima 
Pregoeiro/CFMV 
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