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Brasília, 12 de fevereiro de 2015. 

 

 

Superintendência de Seguros Privados 

Consulta Pública 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA – CGETI Nº 01/2015 /PROJETO BÁSICO 

 

 

O Grupo Oi S/A, estabelecida na Rua Jangadeiros, 48, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, tendo em vista 

análise do respectivo TR, vem solicitar junto a esse respeitoso órgão os seguintes esclarecimentos: 

 

 
 

Questionamento  

Serviço de Hospedagem de Sistemas e Gerenciamento do Centro de Dados 

 

01 – B.10 A PROPONENTE deverá dimensionar, inicialmente, os equipamentos destinados 

à execução dos serviços disponíveis no Centro de Dados para suportar, sem perda de 

desempenho, acesso simultâneo de até 600 (seiscentas) estações de trabalho à inter-

net. 

Pergunta: Seria possível informar o tamanho dos recursos necessários? 

 

Resposta: Este número serve apenas como parâmetro inicial.  As especificações dos serviços são 

apresentadas ao longo do Termo de Referência. 

 

02 – B.17 A CONTRATADA deverá manter disponível ferramenta para a abertura de cha-

mados e consultas técnicas, reporte de incidentes e abertura de solicitações de serviço, 

via web, telefone e e-mail, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por 

semana. 
 

Pergunta: Seria possível disponibilizar a abertura de solicitações de serviço via web ou telefone ou 

email? 

Resposta: Não. Deverão ser disponibilizadas as três modalidades. 

 

03 - P.4 Relatório de backup 

Periodicidade: Diário 

Conteúdo mínimo: Tipo de backup realizado, nome das pastas que sofreram cópias de 

segurança, horário de início, horário de término. Em caso de falhas, totais ou parciais, 

estas deverão estar explícitas em relatório  

 

Pergunta: Este relatório é imprescindível para o órgão? Pois pode limitar a participação de um maior 

número de concorrentes. 
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Resposta: Sim, o relatório é imprescindível para a fiscalização do cumprimento do con-

trato. Devido ao fato de a maioria, se não a totalidade, das ferramentas de backup ge-

rarem relatórios automáticos com as informação solicitadas, não acreditamos que esta 

exigência irá limitar a concorrência.  

 
04 – Proposta de Preço 

Pergunta: Seria possível incluir na Proposta de Preço o item – Serviço Gerenciado – como uma taxa 

única mensal? 

Itens que compõe o serviço gerenciado: 

 

– Monitoração Básica - CPU, Memória, Disco, se máquina está no ar, sobrecarregada, ... 

– Operação do SO ou Ambiente 

– Realização de Backup 

 

Resposta: A proposta de preços somente poderá conter os itens efetivamente discrimi-

nados no Termo de Referência conforme o modelo encaminhado, incluídos nestes todos 

os serviços fornecidos pela Contratada. Neste caso os serviços de monitoração, opera-

ção de SO e backup deverão estar com os preços incluídos no serviço de hosting (subi-

tem 1.1). 

 

Questionamento  

Serviço de Administração de Rede de Longa Distância: 

01 – B.3 No caso específico do ponto de acesso da Sede (RJ) deve ser empregada neces-
sariamente a técnica da “dupla abordagem” com dois enlaces (links)provenientes de 

operadoras de telecomunicações distintas, sem qualquer compartilhamento de meio 

físico. 
 

Pergunta: Seria possível separar os links citados acima, em itens distintos? Sendo que, necessariamen-

te deverão ser de operadoras distintas? Fizemos esta solicitação, na possibilidade do certame acei-

tar consórcio, e sendo assim, teríamos valores distintos por operadora. 

 

Resposta: Devido à estrutura da contratação os dois links precisam ser incluídos no mesmo item da 

licitação, mesmo que venham a ser subcontratados por outra operadora. 

 

02 - B.8 O serviço de administração de rede de longa distância deve suportar transações 

CLIENTE-SERVIDOR, correio eletrônico, aplicativos Web, dados de gerenciamento 

(SNMP) e futuras aplicações de videoconferência e telefonia IP. 

 
Pergunta: Seria possível dimensionar a quantidade de canais para BOM (PVDM/DSP´s)? 

Resposta: O item acima serve apenas para esclarecer a necessidade de a rede estar preparada 

para suportar os serviços especificados, desde que a banda esteja corretamente dimensionada. No 

entanto, no momento, não há a qualquer demanda de serviços de voz.  
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Questionamento 
Serviços de Administração de Correio Eletrônico e Ferramenta de 
Colaboração 

 

01 –F.1 As solicitações de alterações, exclusões, inclusões e recuperações de caixas pos-

tais e listas de distribuição deverão ser avaliadas e efetivamente operacionalizadas pela 

PROPONENTE, em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 
Pergunta: Entendemos que o prazo para atendimento a essas solicitações é bastante agressivo. Po-

deria ser mudado para 48 horas? 

Resposta: Não, um período de 48 horas não atenderia às necessidades da Autarquia. 

 

 

 

02 - B.1 Para a migração em questão, a PROPONENTE deverá levar em consideração 

os prazos necessários para a conclusão dos eventuais processos de aquisição de 

hardware/software, bem como o fato de que os procedimentos de cópia de banco 

de dados da CONTRATANTE somente poderão ocorrer após o horário de 

expediente normal ou finais de semana. Ademais, a etapa denominada de 

“absorção de conhecimentos” ficará condicionada à disponibilidade de horário do 

corpo técnico da CONTRATANTE. 

 

Pergunta: Os prazos abaixo estão extremamente agressivos Sugiro que o menor deles seja D+90 pois 

envolve aquisição e expansão da Infra de acordo com as necessidades a serem efetivamente apu-

radas 

 

Resposta: Devido às limitações de prazo decorrentes do vencimento do contrato de infraestrutura 

entre a Susep e o fornecedor atual, é necessária a limitação de 90 dias para a migração do ambien-

te, sob o risco da Autarquia ter os seus serviços de TIC indisponíveis. Ademais, a equipe técnica da 

Autarquia, baseada em processos de migração prévios conduzidos por ela própria e por outros ór-
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gãos da Administração Pública Federal, entende que este prazo é adequado para a migração do 

ambiente. 

 
Itens adicionais que identificamos que devem ser alertados: 

 

– Item D.14 Compartilhar os recursos físicos do servidor entre as máquinas virtuais com a possibi-

lidade de definir a quantidade mínima e máxima de CPU e memória para cada máquina virtual e 

para um grupo de máquinas virtuais. 

Essa funcionalidade é atendida só por ambientes em Hyper-V . O VMWare, até a versão 5.1, não 

atende a esse requisito 

 

Resposta: A equipe técnica da Susep decidiu por suprimir este item do Termo de Referência para 

manter a competitividade das propostas. 

 

– Item D17 Realizar o “backup” de imagens de múltiplas máquinas virtuais simultaneamente, 

sem a necessidade de desligá-las. 

Essa funcionalidade é possível somente em Windows 2012. Nem todos os Sistemas operacionais do 

mercado suportam isso. 

 

Resposta: A equipe técnica da Susep decidiu por suprimir este item do Termo de Referência para 

manter a competitividade das propostas. 

 

– Possibilidade de inserir na Proposta de Preço o item Custo de Instalação (Hosting): a justifica-

tiva está embasada na condição de que as empresas necessitam, já na fase de implantação, com-

prar equipamentos, investir em serviços gerenciados, firewall, custos que não são recorrentes/mensal, 

e sim dispêndio relacionado à instalação. 

 

Resposta: A Susep decidiu por não utilizar o item de custos de instalação em razão da dificuldade de 

precificação de valores precisos levando-se em consideração que algumas empresas necessitam 

comprar equipamentos enquanto outras possuem estes itens em estoque. Desta forma, para maior 

nivelamento das propostas o custo de implantação precisa necessariamente estar diluído nas pres-

tações mensais. 

 

 

Desde já agradecemos à atenção dispensada e colocamo-nos à disposição para quaisquer escla-

recimentos através dos telefones 61 3131-3186 e 8426-7124, ou o e-mail: michele@oi.net.br. 
 

 

Atenciosamente, 

 

 

Michele Fernandes Borges 

Executiva de Negócios Nacional 

Oi – Diretoria de Vendas – Governo Federal 

mailto:michele@oi.net.br

