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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022  
 (Processo Administrativo SUAP nº 0110044.00000052/2022-61) 

 

ESCLARECIMENTO - 01 
 

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Solução de Backup Corporativo on-
premises (local), 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 03/2021, apresentado pela 

empresa identificada nos autos do Processo Administrativo supracitado.  
 
2.2. O edital dispõe no item 25.5 “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, no endereço: pregao@cfmv.gov.br” 

 
2.3. O pedido de esclarecimento foi encaminhado para o e-mail institucional no dia 

13/07/2022, às 17h08, ou seja, o pedido encontra-se TEMPESTIVO, conforme consta 
do item 22.9 do Edital. 

 
3 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 
 
3.1. O pedido de esclarecimento foi no seguinte sentido:  

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

Ao Conselho Federal de Medicina Veterinária 

Ref: PREGÃO ELETRÔNICO nº. 07/2022 

 Ao analisar o edital, observamos que o texto que se refere as vedações a participação faz menção a 
legislação vigente. Vide:  

mailto:pregao@cfmv.gov.br
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4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:  
 

4.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 
vigente;  
 

Assim, podemos entender que estarão impedidas de participar apenas as empresas que tenham sido 
declaradas inidôneas?  
 

Sendo certo que tais esclarecimentos são de suma importância para a cotação da proposta, é que 
aguardamos breve retorno. 

 

 
4 – DO ESCLARECIMENTO  
 

 
Prezado licitante, 

 
O entendimento encontra-se equivocado, pois seguimos a jurisprudência do Tribunal de Contas de 
União-TCU, onde a sanção de impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 7º da Lei do 
Pregão, produz efeitos não apenas no âmbito do órgão/entidade aplicador da penalidade, 
mas em toda a esfera do respectivo ente federativo1, ou seja, caso a licitante interessada em 
participar tenha algum registro de impedimento licitar e contratar (Esfera Federal/União), com o 
fundamento no art. 7º da Lei 10.520/2002, será enquadrada na vedação prevista no edital.  
 
No mesmo sentido (vedação prevista no edital), nos casos de identificação de registo de 
inidoneidade contra a licitante (art. 87, IV de Lei 8.666/93), sendo que, em ambos os casos, estarão 
sujeitas as sanções previstas no edital. 

  
 

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, 14 de julho de 2022. 
 
 
 
 

Michel de Lima 
Pregoeiro/CFMV 

Matr. CFMV nº 0449 

                                                 
1 (Vide acórdãos TCU nº 269/2019-Plenário, 819/2017-Plenário e 2081/2014-Plenário) 
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