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ESCLARECIMENTO - 05 
 

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 23h08, ou seja, o pedido encontra-se INTEMPESTIVO, conforme 
consta do item 24.9 do Edital. 

 
2.4. No entanto, embora intempestivo, visando a maior segurança jurídica na condução 

do certame, com o objetivo de atender a finalidade pública, solicitamos os 
esclarecimentos quanto ao pedido.   

 
3 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 

 
3.1. O pedido de esclarecimento foi no seguinte sentido:  

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Questionamento 1: De acordo com o subitem “10.3.28 Possuir gerenciamento via 
protocolos: Telnet, HTTPS, SSH, SSL.”, entendemos que os equipamentos devem 
possuir gerenciamento via protocolos Telnet e SSH e/ou HTTPS/SSL. Está correto 
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nosso entendimento? 
 
Questionamento 2: Conforme subitem "10.3.38 Possuir certificação de 
homologação emitida pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) ou por 
entidade credenciada pela Anatel" do item 3, Em relação à eventual necessidade 
de apresentação do certificado de homologação Anatel, de acordo com Acórdãos 
do TCU 939/2010-Plenário e 2882-42/12-P, a exigência do referido certificado será 
factível no momento da entrega dos equipamentos adquiridos, não devendo ser 
motivo de desclassificação prematura de propostas, pois desta forma o certame 
não contrariará os princípios insculpidos no art. 3° da Lei 8.666/93 que são: 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável.  
 
Desta forma, baseado nos Acórdãos do TCU, entendemos que a exigência do 
certificado de homologação Anatel somente será necessária no momento da 
entrega dos equipamentos, pois de acordo com a Resolução 242, o documento de 
homologação é obrigatório para a comercialização e utilização no País e de fato 
concreto o processo de comercialização somente será concluso com o evento de 
pagamento previsto no edital. Está correto o nosso entendimento? 

 

 
4 - DA RESPOSTA ÁREA TÉCNICA 
 

RESPOSTA 
 

Sr. Pregoeiro, 
 
Em resposta aos questionamentos esclarecemos que: 
 
RESPOSTA 1: O questionamento estará correto se atender ao gerenciamento 
baseado em compatibilidades de protocolos de comunicação como Telnet e SSH 
e/ou HTTPS/SSL. 
 
RESPOSTA 2: A certificação de homologação emitida pela Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) ou por entidade credenciada pela Anatel deverá ser 
apresentada até a data de entrega do objeto. 

 
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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