
Prezado  Sr.Luiz Eduardo Ademi Teixeira, Pregoeiro. 

  

  

Conforme prevê o edital de licitação nr.22/2012, encaminhamos alguns 

questionamentos para análise desse órgão. 

  

  

1-No Termo de referência do Edital PE.22/2012 no item 2 letra G (Pag.22)- Da 

Velocidade Mínima Garantida dos circuitos nota-se na Tabela de endereços todas as 

Unidades da SUSEP. Favor descrever o endereço completo onde será prestado o serviço 

de Internet de velocidade de 30Mbps. 

  

O serviço de acesso à Internet será prestado a partir do Centro de Dados da 

CONTRATADA, e deverá ser disponibilizado, através da nuvem MPLS, a todas as 

localidades atendidas por esta nuvem. 

  

2-Referente à questão anterior do questionamento, solicitamos  informar a topologia 

atual e futura para um melhor entendimento da solução referente a rede MPLS e 

Internet. 

 

A seguir, um esquema simplificado da topologia solicitada: 

 

 
  

3- No Termo de referência do Edital PE.22/2012 no item 2 letra B3 (Pag.15 e 16) onde 

diz que: “No caso específico do ponto de acesso da Sede (RJ) deve ser empregada 

necessariamente a técnica da “dupla abordagem” com dois enlaces (links) 

provenientes de operadoras de telecomunicações distintas, sem qualquer 

compartilhamento de meio físico” Entendemos que a empresa ganhadora deverá 



instalar outro circuito de outra operadora para atendimento deste item. Sabemos 

que os prazos e os SLA’s são muito agressivos para cumprimento e garantia do 

prazo da entrega de enlace de outra operadora, pois a mesma possui uma 

supervisão e métricas distintas da operadora vencedora. Sugerimos alterar a “dupla 

abordagem” provenientes de operadoras distintas para que seja a mesma 

operadora para prestação desta “dupla abordagem” sendo ofertados acessos com 

rotas distintas, redundância de equipamentos roteadores (CPE) e interdependência 

entre equipamentos de backbone (PE). 
  

Para atendimento ao edital é necessário que os enlaces sejam providos por 
operadoras distintas E não haja qualquer compartilhamento de meio físico desde a 
sede da Contratante até o Data Center da Contratada. 

 
4-No mesmo item 2 letra B.11 (Pag.16,17,18 e 19) descreve a relação de filtragem 

dos acessos à internet. Entendemos que a contratada deverá inserir um 

equipamento Firewall ou uma IOS no roteador de Internet para atender as 

exigências técnicas de segurança específica para o site onde será instalado o enlace 

de internet?.Está certo nosso entendimento?. 

 

O entendimento está correto em parte. Entendemos que será necessário um 
equipamento e/ou software para que tal serviço seja prestado a contento. No entanto, 
esta autarquia se abstém de sugerir uma solução, limitando-se a solicitar o serviço de 
filtragem de acordo com as características descritas no Edital.  

  
5-No mesmo item 2 letra A.1 (Pag.15) diz que: “Fornecer roteador tipo profissional, 

para todas as localidades contempladas(Sede e Regionais da Susep).......” . Favor 

detalhar melhor os parâmetros técnicos mínimos exigidos dos roteadores da rede 

MPLS e Internet pois afetará diretamente a composição dos custos e na prestação 

do serviço. 

 

Devem ser utilizados equipamentos que atendam à demanda de tráfego especificada 
no edital, observando-se os limites de utilização de recursos nele dispostos. Estes 
equipamentos devem ser voltados para o mercado corporativo, excluindo-se aqueles 
direcionados ao mercado doméstico e/ou para pequenas empresas (SOHO – Small 
Office / Home Office). Será exigido ainda que os equipamentos estejam em período de 
suporte, de acordo com o ciclo de vida proposto por seu fabricante. 
  
6-No item 5 letra B (Pag.30) -Do cronograma de migração para o circuito de dados 

da contratante (Pag.30) nota-se na etapa 2.1 “Aquisições ou remanejamentos de 

hardware e softwares por parte da PROPONENTE”. Favor detalhar melhor quais 

serão os hardwares e a quantidade de equipamento com os referidos detalhes 

técnicos para uma melhor composição do espaço e custos que serão envolvidos 

para esta etapa de migração do centro de dados (Data Center). 

 

A Susep não solicita o remanejamento de nenhum hardware, porém, entende que a 

empresa CONTRATADA poderá necessitar adquirir ou remanejar algum 

equipamento, a seu critério, para a montagem do ambiente solicitado nos itens 1 a 

4 do edital. Já os dados de propriedade da CONTRATANTE deverão ser migrados de 

acordo com o descrito no item 5, subitem A, com procedimentos detalhados a 

serem acordados entre as partes após a assinatura do contrato. Os volumes de 

dados, assim como outras características, estão descritos no item 1. 
  
7-No item 1 da Descrição da Solução de TI letras H5 e H6 (Pag.14) refere-se aos 

percentuais de disponibilidade do ambiente do centro de Dados (Data Center). 

Entendemos que no Data Center existem diversos serviços e equipamentos 



envolvidos em operação. Esta Glosa de 50% ou 100% seria na parte do serviço de 

segurança ou servidores? Favor detalhar melhor os serviços que constam no Data 

Center que ensejarão as respectivas glosas exigidas no Edital. 

 

Os serviços individuais que ensejarão multas estão listados na tabela do item 4 – 

Níveis de Serviço da Solução de TI e Multas. Cabe aqui ressaltar que o conceito 

de disponibilidade utilizado é o mesmo descrito no Item 1, subitem H2. 

 

As glosas descritas nos subitens H5 e H6 do item 1 se referem à indisponibilidade 

do ambiente do Centro de Dados como um todo e serão calculadas sobre o valor 

total do Item 1 - Serviço de Hospedagem de Sistemas e Gerenciamento do 

Centro de Dados. 

  
8-Entendemos que para ampliar a competitividade e participação no certame, bem 

como proporcionar preço mais vantajoso para administração, faz-se necessário o 

aumento do prazo de ativação especificado no edital após assinatura do contrato ( 

item 5.2.2 – Id 1), de forma a garantir a perfeita execução dos serviços e de 

acordo com os níveis de qualidade exigidos. Esclarecemos que os serviços 

envolvidos no Data Center e fornecimento de links de acessos para MPLS e Internet 

impõe a importação de equipamentos e desembaraço na alfândega assim como a 

instalação de equipamentos, bem como a construção de galerias de passagem da 

fibra óptica,obtenção de licença junto aos órgãos competentes para a realização 

desta construção para os circuitos dedicados.  

 

A Susep entende que o prazo estipulado no edital é adequado e, portanto, deverá 

ser respeitado. 
  
9 – Minuta do contrato – Cláusula Terceira – Parágrafo Primeiro e Segundo – 

refere-se a mudança de endereço de sites dentro do mesmo município, bem como a 

ativação de novas unidades em outros estados da Federação.  Nota-se que não há 

prazo definido para atendimento. Desta forma sugerimos que haja  prazos de 

atendimento diferenciados para as duas situações mencionadas. 

 

Nos casos citados acima, quaisquer mudanças serão provenientes de planejamento 

por parte da Susep e informados previamente à Contratada. Os prazos serão 

negociados entre a Contratada e a Contratante. 
  
Agradecemos a atenção dispensada. 
  
  
Sds, 
Rogéria M. S. Maranhão  
Diretoria de Vendas - Gerente de Contas  
Diretoria Executiva Regional Centro-Norte / Nordeste 
61 - 2106.8673/ 9551-9368 
  
 

 


