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SOLICITAÇÕES DE ESCLARECIMENTOS - RESPOSTAS 

 

 Apresentamos a seguir os esclarecimentos solicitados pela empresa Telemar Norte Leste 

S.A. (OI) referentes ao Edital do Pregão Presencial nº 006/2017, que tem por objeto a 

contratação de empresa destinada a prestar de serviços de link simétrico dedicado de no mínimo 

10 Mbps para conexão e acesso a Internet (Link Full Duplex 10 Mbps). 

 

 

ESCLARECIMENTO 1: 

Edital 

18.2.4- Caberá ainda a Contratada:  

Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos avençados, salvo motivo justo 

aceito pela Contratante; 

 

Entendemos que o fato de sub-contratarmos os fabricantes dos equipamentos para as 

instalações dos  equipamentos  e também utilizarmos empresa terceirizada para o  atendimento 

técnico local,  não  estamos infringindo este item  do  edital.  

 
Nosso entendimento esta correto? 
 

RESPOSTA: Sim, o entendimento está correto, desde que exista motivo justo e aceito pela 

Contratante. O que não pode ser subcontratado é o “link”, que deverá ser obrigatoriamente 

fornecido pela Telemar Norte Leste S.A. (Oi), caso seja a vencedora do certame.  

 

 

ESCLARECIMENTO 2: 

Projeto básico 

3.6.1. Disponibilizar Portal de Atendimento em domínio público na Internet como canal 

principal e preferencial para abertura de chamado e outras solicitações, por meio de interface 

web...  

 

Entendemos que como conforme solicitado no  item 3.4 será feita a contratação de gerencia pró 

ativa, na qual a Contratada monitora os links abre os chamados em caso de problemas  e avisa  

a contratante do problema,  e com esse cenário não faz sentido a abertura de chamado via Web, 

pois pode duplicar e gerar duvidas nos  chamados. 

Solicitamos então que  seja alterado este  item para ... Disponibilizar Portal de Atendimento em 

domínio público na Internet como canal principal e preferencial para acompanhamento de 

chamado e outras solicitações, por meio de interface web... 

 

Nossa solicitação será acatada? 
 

RESPOSTA: Não, tendo em vista que a necessidade de abertura de chamada pela Contratante 

visa mitigar a eventual ocorrência de falha na gerência pró ativa prestada pela Contratada, 

cabendo, portanto, a Contratada realizar o controle e gestão da duplicidade de chamados. 

 

ESCLARECIMENTO 3: 

Projeto básico 

4.1.6. O prazo de ativação do link, incluindo instalação e configuração, será de no máximo 15 

(quinze) dias corridos, contados da assinatura do contrato; 

Entendemos  que o prazo de  15  dias  para  implantação do serviço licitado é inexequível, pois  

envolve projeto de  fibra   e é impossível uma  empresa    que  não  tenha  a infraestrutura já 

pronta para  o  atendimento atender este serviço  no tempo solicitado. 

Solicitamos  então  que para que ocorra a devida concorrência,  ponto primordial para que o  

contratante obtenha  a  economicidade esperada  para o serviço licitado, esse prazo  de  

instalação  seja  alterado  para  60 dias.  
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Nossa solicitação será acatada? 
 

RESPOSTA: Não, pois entendemos que o prazo previsto no Edital é adequado, uma vez que o 

subitem 4.1.5 do Projeto Básico (Anexo II) prevê que o link poderá ser interligado através de 

fibra ótica, rádio digital com frequência licenciada ou cabo metálico, não havendo, portanto, a 

exigência de fibra ótica.  Após a contratação a Contratada poderá negociar com o gestor do 

contrato a instalação, no prazo estipulado, de link provisório, em qualquer uma das tecnologias 

elencadas e prazo para substituição por link definitivo na tecnologia considerada ideal pela 

Contratada, desde que atendidas as exigências técnicas estipuladas no Projeto Básico, em 

especial no item 5. 

 

ESCLARECIMENTO 4: 

Projeto básico 

4.1.7. A contratada deverá disponibilizar um endereço IP válido e DNS Primário, Secundário e 

Reverso, para tradução de domínios da INTERNET, cujos custos devem estar inseridos na 

mensalidade dos serviços; 

 

Entendemos por padrão que o fornecimento do serviço ´´DNS PRIMÁRIO´´ é realizado sempre 

pela CONTRATANTE, cabendo à CONTRATADA apenas delegar esta resolução aos servidores 

do cliente.  

Os servidores de DNS da Oi atuam apenas com função “recursivo”, ou seja, ao receberem uma 

solicitação de qualquer usuário na qual o mesmo não tenha a informação em cache ou não sendo 

o seu próprio domínio, ele se encarrega em buscar essa informação em outro servidor de DNS. 

Nossos servidores estarão a disposição para serem utilizados como servidores secundários. 

Caso os servidores de DNS da Oi sejam utilizados como secundário, a Oi gerenciará a 

transferência dos registros de zona com o seu servidor de DNS primário do Cliente. 

 

Solicitamos então que para que ocorra a devida concorrência, ponto primordial para que o  

contratante obtenha  a  economicidade esperada  para o serviço licitado, à necessária adequação 

do edital de forma a excluir a exigência de DNS primário e solicitar apenas o fornecimento de 

DNS SECUNDÁRIO, uma vez que este vai ao encontro do  interesse de toda e qualquer 

LICITANTE que participe do CERTAME. 

 

Nossa solicitação será acatada? 
 

RESPOSTA: Não, uma vez que o DNS Primário estipulado no Projeto Básico não se refere a 

montagem e configuração de um servidor novo, mas, sim, ao fornecimento de um endereço IP de 

servidor DNS da Contratada a ser configurado como DNS Primário do link, podendo este ser 

recursivo ou até mesmo um DNS Público, desde que o seu devido funcionamento seja garantido 

pela Contratada.  

 

ESCLARECIMENTO 5: 

Projeto básico 

5.1.1. Após a implantação inicial da conexão de acesso à Internet, todas as solicitações de 

instalação, retirada ou alteração de características de infraestrutura do sistema, dentro dos 

limites do item contratado, dar-se-ão por solicitação formal do contratante, e deverão ser 

executadas em um prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos; 

Entendemos  que o prazo de  15  dias  para  implantação do serviço solicitado no item acima é 

inexequível, pois  envolve projeto de  fibra   e é impossível uma  empresa    que  não  tenha  a 

infraestrutura já pronta para  o  atendimento atender este serviço  no tempo solicitado. 

 

Solicitamos  então  que esse prazo  de  instalação  seja  alterado  para  60 dias.  

 

Nossa solicitação será acatada? 
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RESPOSTA: Não, pelas mesmas razões apresentadas para o esclarecimento 3. 

 

ESCLARECIMENTO 6: 

Projeto básico 

4.1.7.3. A contratada deverá prover mecanismos que permitam bloquear ataques DDoS 

(Distributed Denial of Service) ao endereço IP disponibilizado para a contratante; 

 

Os serviços de anti Ddos demanda um  alto  custo para as operadoras,  e esta solicitação deixa o  

orçamento  deste  edital fora dos  valores  de  mercado,  solicitamos  então  retirar  este  item  do  

edital  ou  acertar o  valor  de  referencia para  que  fique  compatível os valores praticados pelo  

mercado 

 

Nossa solicitação será acatada? 
 

RESPOSTA: Não, pois no entendimento da Contratante o subitem 4.1.7.3 do Projeto Básico 

(Anexo II), os mecanismos para bloqueio de ataque DDoS poderão ser compostos apenas de 

firewall automatizados de nível basal, não havendo a necessidade de aplicação de equipe de 

monitoramento, o que, a rigor, não impactará significativamente o custo dos serviços.  

 

Valença-RJ, 25 de abril de 2017. 

 

 

 

Comissão Permanente de Licitação 


