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

 

ESCLARECIMENTO - 02 
 

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 

15/07/2022, às 16h14, 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 
 

Prezado Sr. Pregoeiro, tendo em vista o Pregão Eletrônico nº 07/2022 (Processo Administrativo 
SUAP nº 0110044.00000052/2022-61) do Conselho Federal de Medicina Veterinária do Distrito 
Federal, gostaríamos de solicitar os seguintes esclarecimentos: 
  
 Questionamento 1 
Prezado pregoeiro, referente ao item “4.4.2 ACESSÓRIOS – subitem ii. Conexão de entrada IEC 
309 32A 2P+E;”, entendemos que entregando 4 (quatro) PDUs com entrada IEC 309 16A 2P+E, 
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estaremos atendendo ao subitem ii. Está correto nosso entendimento? 
  
Questionamento 2 
Prezado pregoeiro, referente ao item “4.4.2 ACESSÓRIOS – subitem v. Tensão de entrada 
aceitável 100-240VAC;”, entendemos que entregando uma tensão de entrada de 200-240VAC, 
estaremos atendendo ao subitem v. Está correto nosso entendimento? 
  
Questionamento 3 
Prezado pregoeiro, referente ao item “4.2 ITEM 02: Hardware - Servidor dedicado de 
armazenamento de backup - subitem 4.2.17 SOFTWARES”, não fica claro qual o sistema 
operacional é solicitado para o servidor. Visto que conforme as melhores práticas do fabricante, é 
utilizado sistema operacional Linux para configuração de servidor de repositório com 
imutabilidade. Entendemos que ofertando uma distribuição Linux com licenciamento Enterprise 
com a garantia solicitada no item “11.5.1.”, estaremos atendendo ao subitem “4.2.17.” Está 
correto nosso entendimento? 
  
Questionamento 4 
Prezado pregoeiro, referente ao item “4.1.7 REPOSITÓRIO SEGURO, subitem a) A solução deverá 
implementar a técnica de Repositório Seguro para proteção contra Ransomwares, onde o dado 
uma vez gravado, não pode ser modificado. Essa proteção contra gravação oferece a garantia de 
que os dados não poderão ser adulterados depois de gravados no dispositivo - Imutável;” 
devemos levar em consideração que o servidor ofertado (item 02), terá como objetivo 
armazenamento desses dados imutáveis? Está correto nosso entendimento? 
  
Questionamento 5 
Prezado pregoeiro, referente ao item “4.3 Item 03: Hardware - Unidade de Fita (Tape Library LTO 
8), subitem d) A critério, poderá ser solicitada amostra do equipamento para validação das 
especificações técnicas”, Entendemos que não haverá uma etapa de amostra, ou seja, testes de 
bancada com equipamentos em nenhum momento anterior a entrega e instalação da solução. 
Está correto nosso entendimento? 
  
Questionamento 6 
Prezado pregoeiro, referente ao item “11.5.1 GARANTIA – Condições para os Itens 01, 02, 03, 04 e 
05, subitem 2. Deverá ser fornecido 60 (sessenta) meses de garantia e suporte técnico on-
site/remoto”, entendemos que todos os itens listados incluindo sistema operacional, deverão 
contemplar o suporte 24x7 pelo período de 60 meses. Está correto nosso entendimento? 
  
Questionamento 7 
Prezado pregoeiro, referente ao subitem “b. Após o início do atendimento, o tempo de solução do 
problema deverá ser de acordo com a Tabela de Solução do Chamado (ver tabela abaixo para 
qualquer tipo de produto), não devendo ultrapassar os prazos estabelecidos para as respectivas 
severidades, contados a partir da abertura do chamado técnico:”, entendemos que o tempo de 
solução de problemas (24 horas), para os equipamentos em garantia referenciados será 
considerado apenas para o hardware da solução. Está correto nosso entendimento? 
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Questionamento 8 
No Anexo I – Termo de Referência, subitem 5.10.1, do referido edital, menciona-se que “Os itens 
deverão ser entregues, ativados e configurados para seu pleno uso nos locais designados pelo 
Contratante e nas condições por esta exigida em até 90 (noventa) dias corridos a partir da data de 
assinatura do contrato.”. Sucede que, em razão da pandemia da COVID-19, com a suspensão e 
diminuição do ritmo de produção de diversas indústrias, o mundo tem enfrentado uma crise 
mundial na cadeia de fornecimento de insumos. No setor de tecnologia, o insumo mais afetado é 
o silício, utilizado na fabricação dos equipamentos de tecnologia contemplados no presente 
edital. As notícias demonstram como essa escassez vem prejudicando as atividades das empresas 
do setor de tecnologia: (https://www.tecmundo.com.br/mercado/232692-eua-dizem-crise-chips-
continua-longo-
2022.htm#:~:text=A%20Secret%C3%A1ria%20do%20Com%C3%A9rcio%20dos,prejudicando%20a
%20ind%C3%BAstria%20de%20eletr%C3%B4nicos), temos ainda, a redução na frequência/oferta 
de frete e voos de carga, ainda localmente no Brasil dificuldade e/ou mesmo impossibilidade de 
acesso ao processo fabril e esquema de rodízio nos locais de trabalho. Tendo em vista a situação 
atual e por tratar-se de um projeto complexo, solicitamos que o prazo para realizar a entrega dos 
equipamentos seja alterado para “até 120 (cento e vinte) dias corridos”. Caso o prazo acima não 
possa ser alterado, entendemos que se necessário e devidamente justificado, o prazo para 
entrega dos equipamentos poderá ser prorrogado. Está correto o nosso entendimento? 

 

 
4 – DO ESCLARECIMENTO (RESPOSTA DA ÁREA TÉCNICA) 
 

 

RESPOSTA - Questionamento 1 

RESPOSTA: Verificando o item no edital, o texto é bem claro quanto a informação de 
quantitativos dos itens, segue o descritivo para análise do questionador (pág. 93 e 94): 
Texto do edital: “4.4.2 ACESSÓRIOS a) Possuir 02 (duas) ou 04 (quatro) PDUs totalizando 
48 tomadas, distribuídas de forma igualitária entre as PDUs e capacidade elétrica 
suficiente a distribuição de energia aos equipamentos instalados, com as seguintes 
características: i. Tomadas padrão C13 para alimentação dos equipamentos; 22 ii. 
Conexão de entrada IEC 309 32A 2P+E; iii. Frequência de entrada 50/60Hz; iv. Cabo de 
alimentação com 3 metros; v. Tensão de entrada aceitável 100-240VAC; vi. Corrente de 
linha Máxima de 32A por fase; vii. Corrente de entrada máxima de 32A por fase. b) Kit de 
4 pés niveladores ajustáveis, com sistema de rodízio e possibilidade de travamento; c) 
Carsters pré-colocados.” 
 
RESPOSTA - Questionamento 2 
Verificando o item no edital, o texto é bem claro quanto a informação de tensão de 
entrada, a qual deve suportar de 100VAC até 240VAC, segue o descritivo para análise 
do questionador (pág. 93 e 94): 
Texto do edital: “4.4.2 ACESSÓRIOS a) Possuir 02 (duas) ou 04 (quatro) PDUs totalizando 

https://www.tecmundo.com.br/mercado/232692-eua-dizem-crise-chips-continua-longo-2022.htm#:~:text=A%20Secret%C3%A1ria%20do%20Com%C3%A9rcio%20dos,prejudicando%20a%20ind%C3%BAstria%20de%20eletr%C3%B4nicos
https://www.tecmundo.com.br/mercado/232692-eua-dizem-crise-chips-continua-longo-2022.htm#:~:text=A%20Secret%C3%A1ria%20do%20Com%C3%A9rcio%20dos,prejudicando%20a%20ind%C3%BAstria%20de%20eletr%C3%B4nicos
https://www.tecmundo.com.br/mercado/232692-eua-dizem-crise-chips-continua-longo-2022.htm#:~:text=A%20Secret%C3%A1ria%20do%20Com%C3%A9rcio%20dos,prejudicando%20a%20ind%C3%BAstria%20de%20eletr%C3%B4nicos
https://www.tecmundo.com.br/mercado/232692-eua-dizem-crise-chips-continua-longo-2022.htm#:~:text=A%20Secret%C3%A1ria%20do%20Com%C3%A9rcio%20dos,prejudicando%20a%20ind%C3%BAstria%20de%20eletr%C3%B4nicos
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48 tomadas, distribuídas de forma igualitária entre as PDUs e capacidade elétrica 
suficiente a distribuição de energia aos equipamentos instalados, com as seguintes 
características: i. Tomadas padrão C13 para alimentação dos equipamentos; 22 ii. 
Conexão de entrada IEC 309 32A 2P+E; iii. Frequência de entrada 50/60Hz; iv. Cabo de 
alimentação com 3 metros; v. Tensão de entrada aceitável 100-240VAC; vi. Corrente de 
linha Máxima de 32A por fase; vii. Corrente de entrada máxima de 32A por fase. b) Kit de 
4 pés niveladores ajustáveis, com sistema de rodízio e possibilidade de travamento; c) 
Carsters pré-colocados.” 
  
RESPOSTA - Questionamento 3 
Verificando o item do edital, não existe exigência pois a montagem da solução e 
utilização das melhores práticas cabe ao fornecedor e seu produto. Este sempre 
prezando pela confiabilidade, integridade e disponibilidade do serviço: 
Texto do edital: “4.2.17 SOFTWARES a) Todos os softwares, drivers e aplicativos que 
compõem a solução devem ser entregues e configurados pela contratada ou fornecedor 
da solução; b) Todos os softwares deverão estar licenciados sem limites de execução, 
mesmo após a finalização da garantia.” 
  
RESPOSTA - Questionamento 4 
Verificando o item do edital, onde se refere a parte de REPOSITÓRIO SEGURO  e as 
técnicas de segurança que devem ser utilizadas no armazenamento dos backups. 
Atentando-se a toda a solução de backup e fases de armazenamento e segurança dos 
dados em questão. Este sempre prezando pela confiabilidade, integridade e 
disponibilidade do serviço: 
Texto do edital: “4.1.7 REPOSITÓRIO SEGURO a) A solução deverá implementar a técnica 
de Repositório Seguro para proteção contra Ransomwares, onde o dado uma vez 
gravado, não pode ser modificado. Essa proteção contra gravação oferece a garantia de 
que os dados não poderão ser adulterados depois de gravados no dispositivo - Imutável; 
b) A solução deverá impedir a criptografia e exclusão por Ransomware e de agentes 
maliciosos; c) A solução deverá implementar credenciais de uso único, com o intuito de 
impedir que os hackers obtenham essas credenciais de um equipamento infectado.” 
  
RESPOSTA - Questionamento 5 
Verificando o item do edital, a validação da solução e itens que a compõe deverão 
cumprir as exigências técnicas e quando da ausência das informações, poderá ser 
solicitado a amostra. Sendo necessária a homologação do item em concordância com 
as características solicitadas, podendo o não atendimento causar a desclassificação. 
 

 RESPOSTA - Questionamento 6 
RESPOSTA: Verificando o item do edital, a garantia abrange a toda a solução solicitada 
pelo objeto deste edital. Como pode ser verificado em cada item do edital onde é 
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tratado o assunto em questão. 
 

 RESPOSTA - Questionamento 7 
Verificando o item do edital, o texto é claro em referência a solução de backup, onde 
no texto se descreve como ferramenta (o qual é o objeto deste edital). 
  

 RESPOSTA - Questionamento 8 
Verificando o item do edital, os prazos de atendimento serão mantidos como no edital. 
Caso por algum motivo seja solicitado prazo adicional, será avaliado de acordo com a 
justificativa, cabendo a interpretação para entendimento da real necessidade. 
 
 

5 - DA CONCLUSÃO  
 
5.1.  Diante dos esclarecimentos apresentados pela área técnica, apresento, por força do 

art. 17, inciso II, do Decreto 10.024/2019, as informações necessárias, não implicando 
em alterações/ajustes no Edital.   

 
Brasília, 18 de julho de 2022. 

 
 
 
 

Michel de Lima 
Pregoeiro/CFMV 

Matr. CFMV nº 0449 


		2022-07-18T13:20:50-0300
	MICHEL DE LIMA:00153496169




