
 

P
ág

in
a 

1
 

ESCLARECIMENTO  
 

Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021 (PA 1648/2021) 

 
Objeto: Serviços de comunicação de dados para prover Link dedicado de acesso à internet 
via fibra ótica, 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 08/2021, apresentado pela 
empresa identificada nos autos do Processo Administrativo nº 1648/2021 (fls. 107 a 109).  
 
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 
23/08/2021, às 20h02, ou seja, o pedido encontra-se TEMPESTIVO. 
 
3 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 

 
3.1. O pedido de esclarecimento foi no seguinte sentido:  

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

 

mailto:pregao@cfmv.gov.br
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QUESTIONAMENTO 1: 

Entendemos que o valor unitário e o valor total correspondem ao valor total do item para o período de 30 

(trinta) meses. Está correto o nosso entendimento? 

 

 EDITAL – ITEM 7.2.1 
 

 
QUESTIONAMENTO 2: 

 

Entendemos que a proposta inicial a ser anexada no portal concomitante com os documentos de 

habilitação até a abertura do certame, pode  ser identificada. O que não pode conter identificação é a 

proposta a ser digitada no portal. Está correto o nosso entendimento? 

 

 TERMO DE REFERÊNCIA – ITEM 3.7.8 
 

 
 

QUESTIONAMENTO 3: 

 

Entendemos por SOC, o monitoramento proativo do link, por um periodo de 24 x7. Está correto o nosso 

entendimento? 

 
4 - DA RESPOSTA  
 

RESPOSTA 
QUESTIONAMENTO 1: 

 
Desconsiderar resposta envida para o item no 24/08/2021, às 09:50:04.  
 

RESPOSTA: Tendo em vista que não foi possível indicar no sistema que a unidade de 
medida se tratava de 30 (trinta) meses, foi indicado apenas 1 (uma) unidade. Assim, o 
valor unitário será o mesmo valor do total estimado, ou seja, R$ 141.367,50. 

  
Peço que se atente quanto à fase de lances, pois as disputas de preços ocorrerão pelo 
valor total do item.  
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QUESTIONAMENTO 2: 

 
RESPOSTA: Sim. De fato, o novo formato do sistema Comprasnet, em conformidade com 
o novo Decreto 10.024/2019 - Art. 26, permite que as empresas apresentem suas 
propostas concomitantemente com os documentos de habilitação. 
 
Entretendo, o Pregoeiro somente terá acesso aos dados de valor e descrição detalhada 
do objeto ofertado, não sendo possível identificar a empresa licitante ou informações 
como marca, fabricante e modelo do objeto, vide Art. 26, § 8º do Decreto supra. 
   
Desta forma, o que não pode ocorrer é a identificação indevida da licitante na descrição 
detalhada do objeto no momento do cadastramento de sua proposta no sistema.   
 
QUESTIONAMENTO 3: 
 

RESPOSTA: Conforme manifestação do setor técnico, o entendimento estará correto 
se o serviço prestado atenda as especificações de um SOC (Centro de Operações de 
segurança). 
 
O SOC monitora a segurança da informação de forma contínua. Ele detecta, preveni, 
monitora, verifica, responde e analisa qualquer tipo de imprevisto ou problema de 
cibersergurança, a fim de evitar ameaças digitas que comprometam a infraestrutura 
de TI da empresa. Como também a disponibilidade da comunicação. 
 

 
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, 24 de agosto de 2021. 

 
 

Michel de Lima 
Pregoeiro/CFMV 

Matr. CFMV nº 0449 
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