
Atestado fornecido pela Renova Energia S/A 

1. Serviço de Hospedagem de Sistemas e Gerenciamento do Centro de Dados 

O atestado apresentado falha em comprovar a capacidade técnica nos seguintes aspectos: 

 Não há qualquer menção a monitoramento e registro de acesso, conforme solicitado 

no TR. 

 A autonomia atestada, de 30 minutos, é muito inferior à exigida pelo edital, de 72 

horas. Ademais, não há menção a geradores de energia, outra exigência do TR. 

 Apesar de mencionar controle de temperatura, nada é dito sobre a redundância deste 

controle. 

 Não está atestada a capacidade de administração de serviços web, administração de 

DNS, filtragem de conteúdo, VPN client-to-site, entre outros serviços exigidos pelo TR. 

 Não há menção à administração de ambiente virtualizado. 

2. Serviço de Administração de Rede de Longa Distância: 

O atestado menciona apenas um enlace redundante de 4MBps. A demanda da Susep é por 

uma rede MPLS integrada, como pelo menos 4 pontos de acesso, sendo um deles em dupla 

abordagem , com full mesh e criptografia fim a fim. O nível de complexidade dos dois serviços 

é muito distinto, motivo pelo qual o documento apresentado não atesta a capacidade de 

prestação dos serviços solicitados no Termo de Referência.  

3. Serviços de Administração de Correio Eletrônico e Ferramenta de Colaboração: 

O atestado apresentado falha em comprovar a capacidade técnica nos seguintes aspectos: 

 Não é informada a quantidade de caixas postais administradas. 

 Não há menção à administração de serviços de mensagens instantâneas. 

 Não há menção à administração de serviços de antispam. 

Atestado Fornecido pela Tempore Soluções em Informática S/A 

1. Serviço de Hospedagem de Sistemas e Gerenciamento do Centro de Dados 

O atestado apresentado falha em comprovar a capacidade técnica nos seguintes aspectos: 

 Não há qualquer menção a monitoramento e registro de acesso, conforme solicitado 

no TR. 

 A autonomia atestada, de 30 minutos, é muito inferior à exigida pelo edital, de 72 

horas. Ademais, não há menção a geradores de energia, outra exigência do TR. 

 Apesar de mencionar controle de temperatura, nada é dito sobre a redundância deste 

controle. 

 Não está atestada a capacidade de administração de serviços web, administração de 

DNS, filtragem de conteúdo, VPN client-to-site, entre outros serviços exigidos pelo TR. 

 Não há menção à administração de ambiente virtualizado. 



2. Serviço de Administração de Rede de Longa Distância: 

O atestado menciona apenas um enlace redundante de 20MBps. A demanda da Susep é por 

uma rede MPLS integrada, como pelo menos 4 pontos de acesso, sendo um deles em dupla 

abordagem , com full mesh e criptografia fim a fim. O nível de complexidade dos dois serviços 

é muito distinto, motivo pelo qual o documento apresentado não atesta a capacidade de 

prestação dos serviços solicitados no Termo de Referência.  

3. Serviços de Administração de Correio Eletrônico e Ferramenta de Colaboração: 

Não há qualquer menção à prestação de serviços desta natureza. 

Atestado fornecido pela Rádio Televisão Uberlândia LTDA 

O documento apresentado não se presta à comprovação da capacidade técnica pretendida, 

pois, se refere a serviços diversos daqueles ora licitados. A definição de objeto extraída do 

próprio atestado ilustra que se trata de “serviços de instalação, adequação e readequação e 

infraestrutura, configuração e virtualização do ambiente computacional”, enquanto o objeto 

da licitação consiste em “serviços de hospedagem, armazenamento, processamento e 

comunicação de dados ponto-a-ponto (...)e fornecimento de contas de correio eletrônico). 

Conclusão 

Levando-se em consideração os 3 atestados recebidos não foi possível comprovar a 

capacidade técnica da empresa para a prestação dos serviços solicitados no Termo de 

Referência. Os motivos para tal estão listados abaixo: 

1. Serviço de Hospedagem de Sistemas e Gerenciamento do Centro de Dados 

O atestado apresentado falha em comprovar a capacidade técnica nos seguintes aspectos: 

 Não há qualquer menção a monitoramento e registro de acesso, conforme solicitado 

no TR. 

 A autonomia atestada para o fornecimento de energia elétrica em dois dos 

documentos é de 30 minutos, muito inferior à exigida pelo edital, que é de 72 horas. 

Ademais, não há menção a geradores de energia, outra exigência do TR. 

 Apesar de mencionar controle de temperatura, nada é dito em qualquer dos 

documentos sobre a redundância deste controle. 

 Não está atestada a capacidade de administração de serviços web, administração de 

DNS, filtragem de conteúdo, VPN client-to-site, entre outros serviços exigidos pelo TR. 

 Não há menção em qualquer dos atestados à administração de ambiente virtualizado. 

2. Serviço de Administração de Rede de Longa Distância: 

Os atestados mencionam a provisão de enlaces redundantes de 4MBps e 20MBps. A demanda 

da Susep é por uma rede MPLS integrada, como pelo menos 4 pontos de acesso, sendo um 

deles em dupla abordagem , com full mesh e criptografia fim a fim. A complexidade dos 

serviços ora licitados é muito superior à dos serviços de que tratam os atestados. 



3. Serviços de Administração de Correio Eletrônico e Ferramenta de Colaboração: 

Apenas um dos documentos atesta a prestação de serviços desta natureza, porém em um 

escopo reduzido e sem informações sobre quantitativos. O atestado, portanto, falha por: 

 Não informar a quantidade de caixas postais administradas; 

 Não comprovar a capacidade de administração de serviços de mensagens 

instantâneas; 

 Não comprovar a capacidade de administração de serviços de antispam. 


