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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna público o ESCLARECIMENTO referente ao edital de 

licitação acima relacionado, conforme segue: 

 

PERGUNTA 01:  

 No início do anexo I (especificação do objeto) é apresentada uma tabela com os valores máximos de referência 
para esta licitação aonde os valores máximos mensais são multiplicados por 24 para se chegar ao valor máximo 
total para o lote. Porém no item 13 (prazo de entrega e vigência da contratação) em seu item b é informado que “o 
prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses”. Entendemos que o prazo efetivo desta contratação 
será de 24 meses pois, conforme indicado no item 18.11, os valores máximos previstos para 24 meses já foram 
previstos na dotação orçamentária do Sistema FIEP. Está correto este entendimento? 

 

 O edital faz a divisão do lote em 3 itens: 
1. Link de acesso a internet 
2. Serviço de proteção anti-DDoS 
3. Serviços de instalação 
Entretanto o formato especificado no edital para o link de acesso a internet (item 1) pressupõe o fornecimento conjunto 

dos seguintes serviços: 
a) Link de acesso a internet 
b) Equipamento roteador 
c) Serviços de gerenciamento com coleta, consolidação e disponibilização de informações através de sistema com 

interface web 
Percebemos, portanto, que o item 1 é composto basicamente por 3 subitens sob os quais também aplicam-se regras 
tributárias distintas (incidência de diferentes tipo / alíquotas de impostos). Desta forma nosso entendimento é que, 
desde que respeitado o valor total final previsto para o item durante o pregão, a contratada poderá fazer a cobrança 
deste detalhando explicitamente cada componente de forma a respeitar suas respectivas regras tributárias. Está 
correto este entendimento? 
 

 O item 1.7 indica o local de instalação do serviço o qual está dentro de uma estrutura de datacenter. Nosso 
entendimento é que, para este atendimento previsto neste edital, não é de responsabilidade da contratada a 
remuneração ao provedor do datacenter de qualquer valor / taxa relacionada ao fornecimento deste serviço (como, 
por exemplo, “golden jumper”). Está correto este entendimento? 

 

 No item 2.16 é prevista que a contratada deverá prover serviço de DNS para utilização pelo link de internet objeto 
desta licitação. Entendemos aqui que este serviço será utilizado exclusivamente para consulta de domínios 
externos pelo Sistema FIEP não sendo, portanto, utilizado para a publicação de domínios, e resolução de reverso, 
pelo mesmo. Está correto este entendimento? 

 

 No item 4.3 é solicitada a comprovação de que a contratada está apta a “operar, suportar e gerenciar” o serviço de 
proteção anti-DDoS. Entendemos que este item também pode ser considerado como atendido / comprovado a 
partir da apresentação de declaração emitida pelo próprio fabricante / fornecedor da solução qualificando a 
proponente a prestar este tipo de serviço. Está correto nosso entendimento? 

 

 No item 5.4 foram indicados os prazos máximos para a resolução de incidentes aonde foi indicado para eventos de 
indisponibilidade um prazo máximo de 4 horas para a sua correção. Questionamos quanto a possibilidade de 
ampliação deste prazo para 6 horas em função dos prazos para deslocamento da equipe técnica até o local e pelo 
fato deste serviço, como descrito no item 1.2, ser um link de redundância / contingenciamento ao provido 
localmente pela empresa do datacenter. 

 

 Os itens 2.17 e 2.18 indicam as características mínimas esperadas pelo Sistema Fiep quanto ao backbone IP da 
proponente. Neste contexto o grupo Oi é formado por diversas empresas que operam de forma conjunta para a 
entrega de diferentes serviços a seus clientes dentro de todo o território nacional e mesmo, em casos específicos, 
no exterior. Neste processo as diversas empresas do grupo compartilham recursos de forma a otimizar seu 
processo operacional e proporcionar melhores condições de custos a nossos clientes. Com isso a Oi opera com 2 
AS’s dentro do Brasil (Oi S.A. e Telemar) os quais estão integrados dentro de uma administração comum 
disponibilizando aos nossos clientes um backbone IP de dimensão realmente nacional e com saídas internacionais 
próprias conectando diretamente a nossos parceiros internacionais através de POPs próprios nas cidades de 
Miami e Nova York nos EUA. Dentro deste cenário entendemos que uma condição aonde seja necessário o 
trânsito interno, entre AS’s do próprio grupo Oi, para o escoamento do tráfego à nossos parceiros internacionais 
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atende as exigências do edital uma vez que este será dentro ao próprio grupo o qual também disponibilizará 
saídas internacionais próprias e redundantes no exterior. Este entendimento está correto? 

 

 No item 6 (critério de julgamento) é especificado como prática para que após o certame o proponente vencedor 
apresente “sua nova proposta reduzindo os valores linearmente (%)” e que esta “deverá ocorrer para cada um dos 
itens e/ou subintens”. Entendemos que esta prática é lesiva para o processo de competição no certame e, 
consequentemente, para o Sistema FIEP a medida que limita as proponentes a ofertarem seus lances dentro do 
limite percentual máximo de seu subitem com menor margem possível de descontos. Ou seja, com este processo 
as proponentes ficarão impedidas de ofertar suas melhores propostas dentro de suas margens para cada serviço. 
Questionamos, portanto, quanto a possibilidade de exclusão desta exigência baseada em possíveis ganhos 
financeiros diretos para o Sistema FIEP.  

 

RESPOSTA 01:  

 O prazo inicial do contrato será de 24 meses. 

 A proponente deverá atende o solicitado em edital, bem como, todas as condições lá exigidas 

 Neste caso não haverá custo com Golden Jumper, portanto a proponente não precisa considerar esses valores em 
sua proposta 

 O entendimento está correto. 

 O entendimento está correto 

 O link em questão será utilizado em produção, portanto será tão crítico como o primário. Desta maneira, mantem-
se a redação inicial. 

 Considerando que o compartilhamento da infraestrutura se dará dentro do mesmo grupo empresarial, e que esse 
fato não afetará a qualidade dos serviços prestados, será aceito 

 A Comissão de Licitação não entende como lesiva tal solicitação, tendo que em vista que esta é uma pratica dos 

nossos editais. Sendo assim, mantem-se tal critério de julgamento. 

 

PERGUNTA 02:  

No ANEXO I, item 1.7  

Local de instalação: RUA DO SEMEADOR, 350 – CIC – CURITIBA – PR – 81270-050 

Questionamento: o endereço apresentado acima é do data center da CENTURYLINK, na composição de valores 

teremos que considerar os valores referentes ao GOLDE JUMPER ? Em caso de resposta afirmativa o valor deste 

serviço cobrado pela CENTURYLINK é conhecido? 

RESPOSTA 02:  

Neste caso não haverá custo com Golden Jumper, portanto a proponente não precisa considerar esses valores em 

sua proposta. 

 

 

PERGUNTA 03:  

Não foi encontrado no edital informação referente ao reajuste do pagamento em caso de mora (eventual atraso) 

causado por parte da contratante. No item " 7. Forma de pagamento" do Anexo II do Edital é mencionado o assunto 

relativo ao prazo de pagamento e responsabilidade da contratada quanto a emissão e veracidade da nota fiscal, 

todavia, tal item é omisso quanto a responsabilidade por parte da contratante em relação ao reajuste do pagamento 

em caso de atraso sem que a contratada tenha dado causa. 

Diante do exposto, indaga-se: Qual será o índice utilizado para reajuste do pagamento em caso de atraso pela 

contratante? 

Desde já agradecemos a atenção! 

RESPOSTA 03:  

Entende-se que, a nota fiscal da prestadora de serviço será considerada válida para pagamento após a devida 

execução de serviço. Sendo assim, não há o que se falar em atrasos de pagamento. 

 

 

Curitiba, 19 de dezembro de 2018. 
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