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

 

ESCLARECIMENTO - 03 
 

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 

20/07/2022, às 08h40, 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 
 

Ilmo(a) Sr(a) Pregoeiro(a), 
  
A empresa vem tempestivamente solicitar ESCLARECIMENTO nos termos expostos abaixo. 
 
I - DO NECESSÁRIO DESMEMBRAMENTO  
  
Necessário o desmembramento DO GRUPO 1, pois se mantido como esta estaremos diante da 
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afronta aos princípios da legalidade e da competitividade, podendo, por esta razão, afastar 
interessados neste processo licitatório e consequentemente impedir que a Administração Pública 
contrate a proposta mais vantajosa. 
 
Isso porque o julgamento por menor preço de LOTE FORMADO POR ITENS AUTÔNOMOS 
IMPOSSIBILITA um número maior de empresas participarem do certame, visto que muitas empresas 
possuem apenas alguns dos itens que compõem o lote e não todos, contrariando legislação. 
Vejamos. 
 

SÚMULA Nº 247 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das 
licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja 
divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia 
de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, 
embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da 
totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, 
devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. Grifos nossos. 

 
    Ainda nesse sentido é o entendimento do tribunal pátrio esposado abaixo: 
 

Sumário. REPRESENTAÇÃO. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NO PREGÃO ELETRÔNICO PARA 
REGISTRO DE PREÇOS. ADOÇÃO DE CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO POR PREÇO GLOBAL, COM 
AGRUPAMENTO DE DIVERSOS ITENS NUM ÚNICO LOTE. COMPROMETIMENTO DA 
ECONOMICIDADE E DA VANTAJOSIDADE DA CONTRATAÇÃO. PREGÃO SUSPENSO EM VIRTUDE DE 
DETERMINAÇÃO CAUTELAR. PROCEDÊNCIA. AFRONTA À SUMÚLA TCU 247. DETERMINAÇÃO PARA 
ANULAÇÃO DO CONTRATO E DOS ATOS DELE DECORRENTES. CIÊNCIA À AUDITORIA INTERNA DA 
ECT DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NÃO TRATADOS NESTES AUTOS. Grifos nossos. (Acórdão 
1879/2015 – PLENÁRIO; Relator BRUNO DANTAS; Processo 011.268/2015-8) 

 
Desta forma, visando maior competitividade no processo licitatório, solicitamos desmembrar o lote 
único, permitindo assim o cadastro individual de propostas. 
 
Tal separação em Lotes Distintos viabilizará a efetiva competição no certame e economia na seleção 
da melhor oferta, sendo a Administração Pública a maior beneficiada ao promover um processo 
licitatório verdadeiramente amplo e isonômico, uma vez que, por meio do desmembramento do 
objeto tal como solicitado, estimulará a competitividade, abarcando o maior número possível de 
licitantes. 
 
Entender o contrário, mantendo-se a opção atual, estar-se-á frustrando o princípio da isonomia, 
uma vez que a exigência formulada restringe seriamente o número de empresas licitantes, o que, 
em uma última análise, não favorece a verdadeira, justa e ampla competição e a economicidade da 
contratação. 
 
Certos de que seremos atendidos na nossa solicitação. 
Agradecemos sua atenção ficando no aguardo de breve resposta. 
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4 – DO ESCLARECIMENTO  
 

 

Prezado licitante,  
 
Diante da justa colocação apresenta pela empresa, gostaríamos de esclarecer, logo 
de início, que atos praticados por esta Administração em seus procedimentos 
licitatórios, são pautados, dentre outros, pelos princípios da isonomia e da 
legalidade, em consonância com o disposto no artigo 3º da Lei nº 8.666/93. 
 
Dito isso, informo que a escolha pela adjudicação por lote/grupo se deu de forma 
justificada e devidamente amparada pela legislação vigente, inclusive pela própria 
Súmula nº247, visto que estamos evitando possíveis prejuízos ao conjunto 
complexo da contratação, tendo em vista a correlação dos itens para a solução 
como um todo. 
 
Assim, as razões e justificativas para o agrupamento dos itens estão elencadas no 
item 12 do Estudo Técnico Preliminar, o qual foi analisado e aprovado pela 
Assessoria Jurídica do CFMV, nos termos do parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 
8.666/93, demonstrando zelo pelo cumprimento da legislação pertinente. 
 
Desta forma, entendemos que as razões que motivaram o agrupamento dos itens 
estão devidamente justificadas.   

 
 

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, 20 de julho de 2022. 

 
 
 

Michel de Lima 
Pregoeiro/CFMV 

Matr. CFMV nº 0449 


		2022-07-20T16:09:54-0300
	MICHEL DE LIMA:00153496169




