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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. 116 a 118).  
 
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 
27/08/2021, às 12h08, 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 

Tendo em vista a intenção desta Operadora em participar do Pregao em referência no 
assunto, vimos tempestivamente, remeter em anexo a nossa solicitação de 
questionamento/esclarecimentos  ao referido Edital, a qual solicitamos apreciação dessa Digna 
Comissão de Licitação. 

Questionamento 1:  
 

Item 5.1.8. A comprovação do atendimento às características técnicas especificadas neste Termo de 
Referência dar-se-á por meio de sites, catálogos, manuais e publicações originais.  
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Tal exigência não se aplica ao objeto do edital que se refere a prestação de serviços. Tais itens é 
mais comum para solicitações em licitações para fornecimento de equipamento. Pedimos 
desconsiderar tal 
 
Questionamento 2: 
 
Item 9.18.6. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do 
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram 
fornecidos os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG nº 
5/2017.  
Trata-se de informações sigilosas para a apresentação de cópia de contrato, e caso seja necessário 
a CONTRATANTE poderá solicitar diligência conforme descreve o item 5.1.4.  
 
Questionamento 3: 
 
Item 9.1.2. A contratada deverá fornecer um bloco de 16 (dezesseis) endereços IPv4 (/28), 
endereços IP livres, classe C fixos e válidos. 
Item 9.1.3. A contratada deverá fornecer, quando necessário, um bloco de endereços IPv6 para 
usuário final, bem como apoio técnico para transição e implementação deste protocolo nos IPs de 
borda. 
Visando ampliar o cenário de competitividade e participação neste edital, oferecendo a esta 
Administração preços mais vantajosos, devido à escassez de endereçamento IPv4, solicitamos que 
seja permitida utilização de endereçamento IPv6, e não somente que seja fornecido quando 
necessário, de acordo com o item 9.1.3. Nossa solicitação será acatada? 
 
Caso negativo, solicitamos que seja flexibilizado o atendimento com 6 endereços IPv4 utilizáveis 
(/29) sem restrição de ampliação de endereçamentos IPv4 em blocos não sequenciais. 
Entendemos diante da solicitação exposta que não se trata de uma característica determinante 
que afetará a qualidade da prestação de serviço. 
 
Questionamento 4:  
 
Item 9.1.8. O acesso IP Internet fornecido pela Contratada deverá possuir latência de no máximo 10 
ms. Tal indicador será aferido por meio do comando ping entre a interface WAN do roteador 
instalado no CFMV pela Contratada e o roteador de entrada no backbone da Contratada. 
 
O item 9.1.8 dispõe sobre a latência máxima permitida. Visando um maior número de 
participantes neste referido certame, o que acarretará uma maior disputa pelo objeto licitado e 
consequentemente preços mais vantajosos para a administração pública, entendemos que poderá 
ser aceito sem que haja multas e/ou penalidades uma Latência máxima “Round Trip Delay” (ida e 
volta) de até 75ms (cem milissegundos) ficando com um valor muito usual, praticado e validado 
pelo mercado. Nosso entendimento está correto? 
 
Questionamento 6:  
 
Item 9.4. Dos serviços de gerenciamento, monitoramento e suporte técnico  
Item 9.4.21. Todos os custos acarretados tanto pela troca de materiais/acessórios (transporte, 
instalação, e etc.) quanto pela realização de ajustes nas instalações (transporte, alimentação, e etc.) 
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serão de responsabilidade da CONTRATADA. 
 
Entende-se que toda a infraestrutura externa para a instalação, ativação e equipamentos (Cabos, 
equipamentos, conectores, etc) será de responsabilidade da CONTRATADA, ficando a 
CONTRATANTE responsável pela adequação da  infraestrutura interna. Nosso entendimento está 
correto? 
 
Questionamento 7: 
 
Item 10. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 
Item 10.1. Devido às características da solução proposta, é inviável a divisão da solução em 
contratos distintos. É imprescindível que o mesmo fornecedor atenda a todos os requisitos 
desejados. Os itens devem estar contidos em uma única solução de gestão, com vistas a fornecer 
sistema de infraestrutura como serviço em ambiente de nuvem. 
 
Entendemos que por se tratar de um único contrato sendo a CONTRATADA a única prestadora dos 
serviços, atendemos os requisitos deste item. Nosso entendimento está correto? 
 
Questionamento 8: 
 
Item 6.2. Plano de entrega e execução:  
Item 6.2.1. Todos os serviços objeto do contrato deverão ser ativados e configurados para seu pleno 
uso e nas condições por esta exigida em até 30 (trinta) dias úteis a partir da data de assinatura do 
contrato.  
 
Levando em consideração que a infra-estrutura de fibra-óptica precisa ser construída, o que 
necessariamente seria feito utilizando-se recursos de posteamento da concessionária de energia 
elétrica ou dutos subterrâneos , ou ainda de ambos os meios, entendemos que tais obras 
demandam maior tempo de execução para ativação do que o prazo de instalação concedido (30 
dias), pois quer utilizemos tubulação subterrânea quer utilizamos posteamento, as obras precisam 
de autorizações dos órgãos competentes (em média 30 dias para serem expedidas) ; além disso o 
trabalho pode sofrer restrições em horários predeterminados reduzindo a produtividade.  
Solicitamos a ampliação do prazo de atendimento para 60 dias prorrogáveis por mais 30 dias 
mediante justificativa. 
 
Questionamento 9: 
 
ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
Entendemos que o modelo de proposta faz referência ao composto da prestação de serviço objeto 
da licitação e não a forma como estes serviços serão efetivamente faturados. 
 
Caso o entendimento esteja correto a CONTRATANTE aceitará receber faturas dos serviços que 
irão compor o atendimento do edital de acordo com cada carga tributária desde que a soma total 
destes componentes seja exatamente igual ao valor do item apresentado no ANEXO 
IV_MODELOPROPOSTA. 
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4 - DAS RESPOSTAS  
 

RESPOSTA 
QUESTIONAMENTO 1: 
 

RESPOSTA TI: O entendimento NÃO ESTÁ CORRETO. Mesmo em se tratando de prestação 
de serviços, a licitante poderá anexar em sua documentação técnica os Datasheet dos 
equipamentos que farão parte da solução, como roteadores e switchs que serão 
implantados, haja vista que esses equipamentos envolvidos é que determinam o uso ou 
não de determinada tecnologia. Ademais, a licitante poderá indicar links dos seus próprios 
portfólios, produtos e serviços, que confirmem que trabalha com determinada tecnologia. 
 

QUESTIONAMENTO 2: 

 
RESPOSTA - PREGOEIRO: Sim. Em caso de dúvidas quanto à qualificação dos atestados 
apresentados, o pregoeiro poderá solicitar, em diligência específica que será realizada em 
sessão pública, a inclusão dessas informações complementares, sob pena de 
desclassificação/Inabilitação das empresas que não atenderem.  
  
QUESTIONAMENTO 3: 
 

RESPOSTA - TI: O entendimento NÃO ESTÁ CORRETO. Devido às características atuais da 
rede do CFMV, necessita-se de um bloco de 16 endereços contíguos para implementação 
imediata. Após atendido ao que foi solicitado, e em momento oportuno, será dado início 
a um projeto de transição de IPv4 para IPv6 com as devidas orientações da prestadora. 
 

QUESTIONAMENTO 4: 
 

RESPOSTA - TI: O entendimento NÃO ESTÁ CORRETO. O que se está exigindo é uma 
latência usual (RTT) entre os pontos A e B diretos nos roteadores de borda entre a 
contratante e contratada, que atualmente são bem abaixo de 10ms, inclusive no link de 
rádio que já possuímos. Então, não há dificuldade em se atingir esse valor exigido em um 
link de fibra ótica. Ademais, esse tempo é importante para uma posterior implementação 
de VPN site-to-site com outras empresas, que exigirá uma latência por volta de 30 a 40ms 
após a conexão. 
 

QUESTIONAMENTO 6: 
 

RESPOSTA - TI: O entendimento NÃO ESTÁ CORRETO. A contratada deverá implantar o 
rack, o roteador e/ou switch, bem como passagem de cabos e conectorização na rede 
interna do CFMV. A Contratada deverá entregar um cabo/ponto de rede a ser conectado 
na porta do switch da contratada. 
 

QUESTIONAMENTO 7: 
 

RESPOSTA - TI: SIM. O entendimento está correto. 
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QUESTIONAMENTO 8: 
 

RESPOSTA - TI: O poste em frente ao CFMV possui cabeamento de diversas operadoras. É 
muito provável que já possua um cabo da VIVO. No edital foi dada a oportunidade de se 
realizar vistoria para formular a proposta, bem como avaliar as condições 
antecipadamente. Caso a vencedora do certame necessite de prazo adicional, poderá ser 
permitido, mediante pedido de prorrogação de prazo devidamente justificado. 
 
QUESTIONAMENTO 9: 
 

RESPOSTA - TI: O Anti-DDoS é uma característica do objeto principal (link de internet) e 
deverá ser encaminhado em fatura única, ou seja, assim como ocorre com o atual 
prestador de serviço de link de internet, são emitidas, mensalmente, apenas uma única 
fatura contemplando o serviço executado no período.  
 

 
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, 31 de agosto de 2021. 

 
 
 
 

Michel de Lima 
Pregoeiro/CFMV 

Matr. CFMV nº 0449 
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