
 

 

ESCLARECIMENTO II 
 

Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2019 (PA 2154/2019) 
 

Objeto: Fornecimento de equipamentos de rede. 
 
 
1. DA COMPETÊNCIA DO PREGOEIRO 
 
1.1. O Pregoeiro do Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, no uso das atribuições 

elencadas no art. 11º do Decreto nº 5.450/2005 e da Portaria CFMV nº 01/2019, apresenta 
resposta ao pedido de ESCLARECIMENTO ao Edital de Pregão Eletrônico nº 13/2019. 

 
 
2. DA ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO  
 
2.1. O Edital dispõe no item 24.5 que “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”. Este é o mesmo prazo determinado pelo art. 19 do 
Decreto nº 5.450/2005. 

2.2. Assim, levando em conta que a sessão pública foi agendada para o dia 24/10/2019, às 10h, e 
que o pedido de esclarecimento foi encaminhado para o e-mail institucional no dia 
15/10/2019, às 10h25, tal encontra-se TEMPESTIVO. 

 
 
3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E RESPOSTA 
 
3.1. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
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3.2. RESPOSTA 
 

 
 

4. CONCLUSÃO 
 
4.1. Diante das considerações apresentadas pela área técnica responsável pela elaboração do 

Termo de Referência e suas especificidades (DETIN), o presente pregão será SUSPENSO, haja 
vista a necessidade de alteração do objeto. 

4.2. Outrossim, como não se sabe se a modificação exigirá nova pesquisa de mercado e 
adequação do Edital aos termos do Decreto nº 10.024/2019, o prazo de suspensão é 
indeterminado, não se olvidando que a republicação do Edital obedecerá aos ditames do art. 
21, §4º da Lei nº 8.666/93 c/c art. 20 do Decreto nº 5.450/20051, bem como seguirá a 
recomendação exarada no Acórdão nº 702/2014/TCU-Plenário2, isto é, será divulgado pela 
mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. 

 
 

Brasília, 17 de outubro de 2019. 
 
 

Francisco Alves Lopes Júnior 
Pregoeiro/CFMV 

Matr. CFMV nº 0515 

                                                 
1 “Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma (pelo mesmo instrumento de publicação em) que se deu o texto 

original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas” 
2 “9.4.1. no caso de alterações no objeto licitado, no curso do certame, que impactem na formulação das propostas dos concorrentes, a 
reedição do respectivo edital faz-se necessária, em conformidade com o disposto no art. 21, § 4º, da Lei 8.666/1993” 


