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ESCLARECIMENTO  
 

Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021 (PA 457/2021) 

 
Objeto: serviços de editoração e criação de novo projeto gráfico para as 4 (quatro) edições 
da Revista CFMV, conforme as condições do Termo de Referência, Anexo II 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 04/2021, apresentado pela 
empresa identificada nos autos do Processo Administrativo nº 457/2021.  
 
2.2. O edital dispõe no item 22.5 “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 
21/06/2021, às 21h24, ou seja, o pedido encontra-se IMTEMPESTIVO, conforme consta do 
item 22.9 do Edital. 
 
2.4. No entanto, embora intempestivo, visando dar a maior segurança jurídica na 
condução do certame, bem como desempenhar os devidos esforços para o alcance da 
finalidade pública, responderemos o pedido.  
 
3 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 

 
3.1. O pedido de esclarecimento foi no seguinte sentido:  

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Temos as seguintes informações a serem solicitadas: 
- A documentação referente o item 9.20 do edital CFMV No. 4/2021, deve ser 
apresentada junto com o atestado ou somente se o pregoeiro solicitar?  
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- O atestado de capacidade técnica deve comprovar experiencia com Normalização de 
acordo com o padrão ABNT(artigos) ? 

 
4 - DA RESPOSTA  
 

RESPOSTA 
 
 A documentação referente o item 9.20 do edital CFMV No. 4/2021, deve ser apresentada 
junto com o atestado ou somente se o pregoeiro solicitar?  
 

RESPOSTA: As informações necessárias à comprovação dos atestados só serão exigidas em 
caso de dúvidas, ou seja, objetiva confirmar/complementar as informações quanto à 
execução do objeto, sendo solicitadas formalmente pelo pregoeiro em momento 
oportuno. 
 
De todo modo, as empresas poderão, caso desejarem, incluir as referidas informações no 
ato de inclusão de seus documentos de habilitação no sistema.  
 
- O atestado de capacidade técnica deve comprovar experiência com Normalização de acordo 
com o padrão ABNT(artigos) ? 
 

RESPOSTA: Sim, conforme manifestação do setor demandante.  
 

 
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, 22 de junho de 2021. 

 
 

Michel de Lima 
Pregoeiro/CFMV 

Matr. CFMV nº 0449 
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