
 

P
ág

in
a 

1
 

ESCLARECIMENTO  
 

Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021 (PA 4117/2021) 

 
Objeto: Aquisição equipamentos de tecnologia da informação e comunicação – TIC 
(tablet’s), 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 12/2021, apresentado pela 
empresa identificada nos autos do Processo Administrativo nº 4117/2021 (fl. 163).  
 
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 
16/12/2021, às 15h10, 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 
Att.: Srs. Pregoeiros e equipe de apoio 
 
Referência:        EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO CFMV Nº 12/2021 
 
De acordo com o Item 24 do Edital, vimos pela presente, respeitosamente, solicitar o seguinte 
esclarecimento sobre a licitação acima: 
 
1. Para o Item 1 do objeto desta licitação é solicitado: “4 – Conectividade e) Sim Card”. 

Entendemos pela exigência que o equipamento deverá ter suporte para inserção de um SIM 
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Card, mas que este não deverá ser entregue junto ao equipamento pela licitante. Nosso 
entendimento está correto? 
 

2. Para o Item 1 do objeto desta licitação é solicitado: “8 – Interatividade b) A caneta deverá ser 
embutida no equipamento em compartimento apropriado para este fim”. No entanto, o 
equipamento dado como modelo de referência não possui o recurso de “embutir” a caneta no 
equipamento, o que ele apresenta é a possibilidade de encaixe magnético na lateral e capa 
que acompanha o mesmo. Entendemos que por se tratar do produto de referência, essas 
funcionalidades descritas atendem aos requisitos do edital. Nosso entendimento está correto? 

 

 
4 - DAS RESPOSTAS  
 

RESPOSTA 
QUESTIONAMENTO 1: 
 

RESPOSTA TI/NAR: O entendimento ESTÁ CORRETO. 
 

QUESTIONAMENTO 2: 

 
RESPOSTA TI/NAR: O entendimento ESTÁ CORRETO, DESDE QUE, a caneta (que deverá vir 
acompanhada do tablet) seja compatível com o equipamento e seja do mesmo fabricante do 
tablet. 
 

 
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, 17 de dezembro de 2021. 

 
 
 

Michel de Lima 
Pregoeiro/CFMV 

Matr. CFMV nº 0449 

 
 

 


