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Michel de Lima

De: Pregao (DEPAD)
Enviado em: segunda-feira, 23 de janeiro de 2023 11:26
Para: perola.p@weltsolutions.com.br
Cc: Leonardo Stefan Barbosa de Oliveira
Assunto: RES: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - Pregão Eletrônico  nº 02/2023 - CFMV

Prezado fornecedor,  
 
Recomendamos uma leitura mais apurada do edital, em especial, do Termo de Referência.  
 
De todo modo, seguem alguns esclarecimentos que se demonstraram necessários: 
 

  
Agradecemos o retorno, mas reiteramos os termos dos questionamentos abaixo que ficaram 
sem reposta. 
  
II - Será necessário fornecimentos de peças e/ou materiais ou softwares? 
 
Resposta: Se atentar para o objeto a ser contratado, pois não queremos 
uma empresa para administrar nosso datacenter local e sim desejamos 
um datacenter remoto para que possamos hospedar nossos serviços.  
 
III - O serviço poderá ser executado remotamente? 
 
Resposta: Se atentar para o objeto a ser contratado, pois não queremos 
uma empresa para administrar nosso datacenter local e sim desejamos 
um datacenter remoto para que possamos hospedar nossos serviços.  
  
IV – A apresentação de Profissionais Certificados integrantes no quadro 
de funcionários da Licitante, deve ser realizada apenas no ato da 
assinatura do contrato, sendo aceitos profissionais certificados cuja 
contratação se dê por prestação de serviço, sem vínculo trabalhista com 
a Licitante. 
 
Resposta: A qualificação técnica será verificada em conformidade com 
disposto no item 5 do Termo de Referência (Anexo II). 
  
V – Qual o valor estimado? 
 
 Resposta: O valor estimado encontra-se no item 2.2. do edital.  
  
VI – Para serviços de manutenção de equipamentos, necessário 
disponibilizar a lista contendo as marcas e os modelos dos respectivos 
equipamentos. 
 
Resposta: Se atentar para o objeto a ser contratado, pois não queremos 
uma empresa para administrar nosso datacenter local e sim desejamos 
um datacenter remoto para que possamos hospedar nossos serviços.  
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Atenciosamente, 

A imagem vinculada não pode ser exibida. Talvez o  
arquivo tenha sido movido, renomeado ou excluído. 
Verifique se o  v ínculo aponta para o arquivo e o  
local corretos.

 

Michel de Lima   
Setor de Licitações e Contratos / Pregoeiro 
CFMV - Conselho Federal de Medicina Veterinária  
(61) 2106-0485 

 
 

De: Leonardo Stefan Barbosa de Oliveira  
Enviada em: sexta-feira, 20 de janeiro de 2023 11:20 
Para: Pregao (DEPAD) <pregao@cfmv.gov.br>; Marcos Paulo Paranhos Del Fiaco <marcos@cfmv.gov.br> 
Assunto: RES: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - Pregão Eletrônico nº 02/2023 - CFMV 
 
Prezado Pregoeiro, 
 
Os questionamentos da empresa, demonstram que a empresa não entendeu o que está sendo contratado. Não 
queremos uma empresa para administrar nosso datacenter local e sim desejamos um datacenter remoto para que 
possamos hospedar nossos serviços. Com está descrito no edital. Por este motivo não existe resposta aos 
questionamentos. 
 
Att, 
Leonardo Stefan 
CFMV - DETIN 
 

De: Pregao (DEPAD) <pregao@cfmv.gov.br>  
Enviada em: sexta-feira, 20 de janeiro de 2023 09:47 
Para: Marcos Paulo Paranhos Del Fiaco <marcos@cfmv.gov.br>; Leonardo Stefan Barbosa de Oliveira 
<leonardo.stefan@cfmv.gov.br> 
Assunto: Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - Pregão Eletrônico nº 02/2023 - CFMV 
 
 
Bom dia! Favor indicar  os demais esclarecimentos solicitados pela empresa.  
 
  
Agradecemos o retorno, mas reiteramos os termos dos questionamentos abaixo que ficaram sem reposta. 
  
II - Será necessário fornecimentos de peças e/ou materiais ou softwares? 
  
III - O serviço poderá ser executado remotamente? 
  
IV – A apresentação de Profissionais Certificados integrantes no quadro de funcionários 
da Licitante, deve ser realizada apenas no ato da assinatura do contrato, sendo aceitos 
profissionais certificados cuja contratação se dê por prestação de serviço, sem vínculo 
trabalhista com a Licitante. 
 
Resposta: A qualificação técnica será verificada em conformidade com disposto no item 
5 do Termo de Referência (Anexo II). 
  
V – Qual o valor estimado? 
 
 Resposta: O valor estimado encontra-se no item 2.2. do edital.  
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VI – Para serviços de manutenção de equipamentos, necessário disponibilizar a lista 
contendo as marcas e os modelos dos respectivos equipamentos. 
 

 

Atenciosamente, 

A imagem vinculada não pode ser exibida. Talvez o  
arquivo tenha sido movido, renomeado ou excluído. 
Verifique se o  v ínculo aponta para o arquivo e o  
local corretos.

 

Michel de Lima   
Setor de Licitações e Contratos / Pregoeiro 
CFMV - Conselho Federal de Medicina Veterinária  
(61) 2106-0485 

 

De: perola.p@weltsolutions.com.br <perola.p@weltsolutions.com.br> 
Enviado: quinta-feira, 19 de janeiro de 2023 16:05:11 
Para: Pregao (DEPAD) 
Cc: 'Supervisão Licitação'; licitacao2@weltsolutions.com.br; licitacao1@weltsolutions.com.br; 
philippe@weltsolutions.com.br; financeiro@weltsolutions.com.br 
Assunto: RE: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - Pregão Eletrônico nº 02/2023 - CFMV  
  
Boa tarde.  
 
Agradecemos o retorno, mas reiteramos os termos dos questionamentos abaixo que ficaram sem reposta. 
 
II - Será necessário fornecimentos de peças e/ou materiais ou softwares? 
  
III - O serviço poderá ser executado remotamente? 
  
IV – A apresentação de Profissionais Certificados integrantes no quadro de funcionários 
da Licitante, deve ser realizada apenas no ato da assinatura do contrato, sendo aceitos 
profissionais certificados cuja contratação se dê por prestação de serviço, sem vínculo 
trabalhista com a Licitante. 
  
V – Qual o valor estimado? 
  
VI – Para serviços de manutenção de equipamentos, necessário disponibilizar a lista 
contendo as marcas e os modelos dos respectivos equipamentos. 
 
 
Atenciosamente,  
 

 

Perola Pletsh | Setor 
Juridico 
perola.p@weltsolutions.com.br 

Office: +55 81-3877-1105 

www.weltsolutions.com.br 
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From: Pregao (DEPAD) <pregao@cfmv.gov.br>  
Sent: quinta-feira, 19 de janeiro de 2023 16:00 
To: perola.p@weltsolutions.com.br 
Cc: 'Supervisão Licitação' <super.licitacao@weltsolutions.com.br>; licitacao2@weltsolutions.com.br; 
licitacao1@weltsolutions.com.br; philippe@weltsolutions.com.br; financeiro@weltsolutions.com.br 
Subject: RES: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - Pregão Eletrônico nº 02/2023 - CFMV 
 
Prezada Licitante, 
  
Em atenção ao pedido de esclarecimento, vimos informar que esse serviço nunca foi prestado. 
Está sendo contratado pela primeira vez. 
  
Demais orientações encontram-se no edital. 
  
  
Atenciosamente, 
  

 

Vitor Hugo da Silva Ramos 
Departamento de Administração – Depad 
SECLC - Setor de Compras, Licitações e Contratos 
Pregoeiro / Membro da CPL 
Conselho Federal de Medicina Veterinária 
(61) 2106-0462 
  

  
  
De: perola.p@weltsolutions.com.br [mailto:perola.p@weltsolutions.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 18 de janeiro de 2023 09:49 
Para: Pregao (DEPAD) <pregao@cfmv.gov.br> 
Cc: 'Supervisão Licitação' <super.licitacao@weltsolutions.com.br>; licitacao2@weltsolutions.com.br; 
licitacao1@weltsolutions.com.br; philippe@weltsolutions.com.br; financeiro@weltsolutions.com.br 
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - Pregão Eletrônico nº 02/2023 - CFMV 
  
Ao 
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA – CFMV 
  
Ref. Pregão Eletrônico CFMV nº 02/2023 
  
Objeto - Contratação de serviços de Datacenter na Internet (DCI) na modalidade de Servidor Dedicado (hosting), 
para a rede corporativa do Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV. 
  
Ilmo.(a) Sr.(a) Pregoeiro(a), 
  
I – O serviço está sendo executado ou já foi em algum momento? 
Se a reposta for positiva: 
a) qual empresa é ou foi responsável? 
b) Quantos profissionais atuam atualmente no serviço? 
  
II - Será necessário fornecimentos de peças e/ou materiais ou softwares? 
  
III - O serviço poderá ser executado remotamente? 
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IV – A apresentação de Profissionais Certificados integrantes no quadro de funcionários 
da Licitante, deve ser realizada apenas no ato da assinatura do contrato, sendo aceitos 
profissionais certificados cuja contratação se dê por prestação de serviço, sem vínculo 
trabalhista com a Licitante. 
  
V – Qual o valor estimado? 
  
VI – Para serviços de manutenção de equipamentos, necessário disponibilizar a lista 
contendo as marcas e os modelos dos respectivos equipamentos. 
  
VII – Qual o número de chamados estimados para o mês ou ano? 
  
VIII – Necessário o histórico de demanda do processo. 
  
Agradecemos sua atenção ficando no aguardo de breve resposta. 
  
Atenciosamente,  
  

 

Perola Pletsh | Setor 
Juridico 
perola.p@weltsolutions.com.br 

Office: +55 81-3877-1105 

www.weltsolutions.com.br 

  

 
  
  
  

This email was scanned by Bitdefender 


