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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
Praça Municipal Q. 2 Lote 06 - Bairro Brasilia - CEP 70094-901 - Brasília - DF - http://www.tre-df.jus.br 

 

 

PROCESSO : 0004019-63.2021.6.07.8100
INTERESSADO : SEÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS
ASSUNTO : Pedido de Esclarecimentos 10 e 11 ao Pregão Eletrônico n.º 04/2022

 

Despacho nº 1101958 / 2022 - TRE-DF/PR/DG/SAO/ASLIC

À ASSESSORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
 
Senhora Assessora,
 
Cuidam os autos de pretensa contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de comunicação de dados entre o

Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal - TRE-DF e suas respectivas Unidades, nos termos, condições e especificações contidas no Edital e seus anexos.
Para o desiderato, fora publicado o Edital do Pregão Eletrônico n.° 04/2022, no dia 24/03/2022, e republicado no dia 12/04/2022. Desta forma, a

sessão de julgamento das propostas restou agendada para o dia 29/04/2022, em plena deferência às leis e ao Decreto que regem a matéria.
No curso do prazo para apresentação das propostas, os supostos representantes das empresas CLARO S.A.  e TELEFÔNICA BRASIL

apresentaram os Pedidos de Esclarecimentos 10 e 11 (ids. 1099668 e 1100150) aos termos do citado edital.
Isto posto, passo à análise dos Pedidos de Esclarecimento em nome das empresas CLARO S.A. e TELEFÔNICA BRASIL.
 
1. DA TEMPESTIVIDADE E LEGITIMIDADE
 
Inicialmente, é de se dizer que, no tocante à tempestividade dos pedidos, o Decreto 10.024/2019, que regulamenta a modalidade Pregão,

estabelece que:

Art. 23.  Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data
fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital.

§ 1º  O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e
poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

§ 2º  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

 

Assim, considerando que a abertura do certame ocorrerá no dia 29/04/2022 e que as petições apresentadas pelos supostos representantes da
empresas foram encaminhadas e recebidas no dia 20/04/2022 (CLARO S.A.) e 22/04/2022 (TELEFÔNICA BRASIL), forçoso é reconhecer a
TEMPESTIVIDADE DOS PLEITOS.

Quanto à legitimidade para solicitar esclarecimentos, o citado Decreto não estabelece requisitos de aceitabilidade. Não havendo óbice, resta
patente que tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem solicitar esclarecimentos quanto aos editais de pregão.

No tocante especificamente às pessoas jurídicas é de se dizer que, por serem mera ficção jurídica, devem ser representadas por pessoas físicas
cujos atos lhe serão imputados. Destarte, é indispensável a aplicação do instituto jurídico da representação, conforme o estatuto civil vigente.

Na presente situação, os Requerentes deixaram de apresentar documentos que comprovem a atribuição de poderes para falar em nome das
pessoas jurídicas citadas.

Nada obstante, considerando o dever de autotutela, o princípio do formalismo moderado e o direito constitucional de petição, não vejo óbice
para que se dê processamento ao pedido apresentado, mas em nome dos signatários das Petições e não da Pessoa Jurídica que estes supostamente
representam.

Isto posto, CONHEÇO OS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO e, assim, passo à análise.
 
2. DO MÉRITO
Como explicitado, os pedidos de esclarecimentos do Requerente se voltam contra aspectos técnicos da solução pretendida e, por essa razão, este

Pregoeiro, adota – por absoluta falta de conhecimento técnico – a manifestações da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (1100964 e 1101875)
como razão de decidir1 e, por este motivo, permito-me transcrevê-la in totum:

CLARO S/A

3.2.7. Não haverá aquisição de equipamentos, incluindo roteadores, modens, e demais ativos de rede. Contudo, deverão ser fornecidos
equipamentos juntamente com a prestação dos serviços de telecomunicações como parte integrante da solução contratada. - Entendemos que
não há obrigatoriedade de que os equipamentos sejam de primeiro uso. Correto o nosso entendimento?

Resposta : Sim está correto, não existe essa obrigatoriedade.

3.2.6. Os serviços a serem prestados incluem, ainda, a elaboração prévia de um plano de Trabalho de Rede, a ser analisado pela equipe
técnica do TRE-DF para aprovação, conforme especificações incluídas neste documento. Esse documento deverá conter, no mínimo: -
Entendemos que o documento plano de Trabalho será apresentado pela Contratada e após a validação da Contratante não há necessidade de
atualização do documento, mesmo que algum parâmetro do projeto seja alterado. Correto o entendimento? 

Resposta: Sim está correto, O plano de trabalho neste momento tem como objetivo o alinhamento das atividades e controle das
etapas.
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3.2.9. Após a conclusão da etapa de instalação dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar documentação técnica da solução (As
Built), contendo: topologia física e Lógica da rede, descrição de equipamentos e circuitos de comunicação de dados, descrição dos níveis
mínimos de serviços contratados, dados para acesso ao portal de monitoramento dos serviços e dados para abertura de chamados de suporte
técnico. - Entendemos que a apresentação do AS BUILT deve ser somente ao final da implantação de 100% dos pontos. Entendimento
correto† Entendemos também que não há prazo definido para a apresentação do AS BUILT. Correto? 

Resposta : Com relação ao entendimento sobre o As BUILT está correto , sobre prazo este é de 60 (sessenta dias) após o recebimento
definitivo. 

3.4.3. A CONTRATADA se responsabilizará pela implantação, nas unidades do CONTRATANTE detalhadas no Item 3.14.3, de toda a
infraestrutura necessária à configuração dos canais de comunicação. Dentre os itens de infraestrutura a serem fornecidos pela
CONTRATADA, caso seja necessário, estão: construção/reforma de caixas de passagem, instalação de dutos entre a caixa de passagem e a
unidade do TRE-DF, lançamento de cabos, e recomposição de calçada quando for necessário. Não estão incluídas neste item obras internas
nas unidades do TRE-DF, como lançamento de canaletas e recomposição de gesso. - Entendemos que caso a contratada encontre a
necessidade de adequação da infraestrutura nas pontas remotas do TREDF, esse prazo necessário para realizar a devida adequação de infra
será desconsiderado do prazo total de implantação da Contratada . Entendimento correto?

Resposta: Não está correto, caso exista a necessidade de algum ajuste por parte da contratante em alguma localidade, esta deverá
ser notificada, gerando uma pendência somente na localidade, a qual será sanada pela contratante , os prazos de execução
permanecem inalterados, em função da existência de diversos locais diferentes  para ativação.

3.5.1. 0 link MPLS (Principal) e o link de internet IP (Redundante) em cada ponto remoto deverão ser entregues com dupla abordagem em
fibra óptica. O mesmo requisito deve ser respeitado para o link MPLS e os links de internet do Edifício Sede do TRE- DF. Nas duas
situações descritas acima, os links poderão ser atendidos pelo mesmo POP (Pontos de Presença) da CONTRATADA. - Podemos entender
que o TRE-DF garantirá que todos os prédios remotos terão duas entradas de infraestrutura de acesso para que a contratada chegue com o
acesso óptico? Caso isso não ocorra podemos considerar pendência cliente e paralisar a ordem de serviço até que o TRE-DF providencie a
regularização sem penalização da contratada?

Resposta : Não está correto, no cenário existente não possuímos dois acessos distintos , devendo ser utilizado esse acesso para
ativação dos links MPLS e INTERNET IP.

3.8.6. QUALIDADE DE SERVIÇO - Entendemos que é responsabilidade do TREDF enviar a Contratada os percentuais e classes que
deseja aplicar por site remoto. Entendimento correto?

Resposta : Sim está correto. Será realizado através de abertura de chamado junto a contratada para  ajustes relacionados a QOS
após o recebimento definitivo.

 3.10.1.1. 0 portal de gerência dos serviços deverá possuir acesso aos históricos dos registros das ocorrências e registros de solicitações e
reclamações enviadas pelo TRE-DF em relação aos serviços prestados. - Entendemos por "registros de solicitações" as possíveis mudanças
de endereços que possam ocorrer. Entendimento correto? 

Resposta : Não está correto, o item que trata do histórico está relacionado a chamados ou informações  técnicas dos links de
comunicação, não tenho relação com possíveis mudança de endereço.

3.11.3. Deverá ser firmado, em até 30 dias após segunda ordem de serviço, um acordo operacional entre as partes contratantes, onde deverá
constar as informações necessárias ao processo operacional, como por exemplo: horário normal de funcionamento dos pontos integrantes de
cada site, desligamentos diários de equipamentos, contatos locais (nome, telefone, e-mail) e período para coleta de dados e emissão de
relatórios. Entendemos que as informações de " horário normal de funcionamento dos pontos integrantes de cada site, desligamentos diários
de equipamentos, contatos locais" devem ser fornecidas pelo TRE-DF. Correto o entendimento? 

Resposta : Sim está correto. A contratante irá fornecer os dados para que sejam integrados através de abertura de chamado técnico,
uma vez que , passam  a ser importantes para atendimentos de demandas que requeiram contato aos pontos remotos e a sede do
tribunal.

3.11.5. Cada chamado aberto pela gerência proativa ou pela CONTRATANTE deverá ser registrado no sistema de atendimento e
disponibilizado de forma clara, compreensível e facilmente legível, devendo compreender as seguintes informações mínimas: - Entendemos
que o requisito do portal de gerência é só de apresentar chamados de falha e que não há possibilidade de realizar pedidos de solicitação por
meio do portal. Entendimento correto? 

Resposta:  Não está correto, o ambiente de gerência deve possibilitar tanto o acompanhamento quanto abertura de chamados
técnicos. 

3.13.1. A CONTRATADA deverá em, no máximo, de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço pelo
CONTRATANTE, finalizar a implantação de todos os circuitos e equipamentos que compõem a solução de comunicação de dados do TRE-
DF e dos pontos remotos. - Entendemos que o melhor momento para se iniciar a contagem do prazo dos 90 dias é após a aprovação do Plano
de Trabalho pelo Contratante. Correto o entendimento?

Resposta : Não está correto, conforme consta na tabela constante do item 3.17.1 do termo de referência a contagem dos prazos se
inicia no emissão da ordem de serviço e não da aprovação do plano de trabalho. 

3.13.2. A CONTRATADA deverá entregar plano de trabalho, em até 5 (cinco) dias contados a partir da emissão da Ordem de Serviço pelo
CONTRATANTE. Os planos de implantação e migração deverão prever a conectividade temporária entre as atuais redes corporativas do
TRE-DF e a solução proposta pela CONTRATADA, garantindo a migração sem a interrupção dos serviços existentes. No processo de
migração poderá ocorrer interrupções controladas, cabendo agendamento de janela de manutenção para este fim, entendemos que os "planos
de implantação e migração" são documentos internos da Contratada e que não há obrigação de apresentá-los ao Contratante. O único plano
que a Contratada deve apresentar é o plano de Trabalho. Entendimento correto? 

Resposta : Sim está correto.

3.13.3. Os planos de implantação e migração deverão prever a conectividade temporária entre as atuais redes corporativas do TRE-DF e a
solução proposta pela CONTRATADA, garantindo a migração sem a interrupção dos serviços existentes - Entendemos que pela
complexidade e sensibilidade da operação, a migração deve ocorrer em janela de manutenção previamente programada e planejada. Caso
ocorra algo inesperado, a Contratada e o Contratante deverão realizar o rollback de imediato. Entendemos que não haverá penalidades para a
Contratada caso ocorra possíveis interrupções para o processo de migração, desde que previamente agendada a janela de migração.
Entendimento correto? 

Resposta : Sim está correto.

3.13.4. O Plano de trabalho deverá ser analisado pelo TRE-DF em até 2 dias corridos após sua apresentação. - Entendemos que não há
possibilidade de rejeição do plano de Trabalho pela Contratante e que os únicos requisitos obrigatórios são: topologias físicas e lógicas,
plano de Endereçamento, parâmetros de qualidade de serviço e dimensionamento de enlaces e interfaces de comunicação. Entendimento
correto? 

Resposta : Não está correto, caso existam informações no plano de  trabalho fornecido que requeiram  algum ajuste que tenha
impacto direto no processo , este estará  sujeito a rejeição para adequações . 

3.13.5. 0 início da implantação dar-se-á somente após a aprovação pelo TRE-DF do Plano de Trabalho. - Entendemos que só após a
aprovação do PLANO DE TRABALHO é que o prazo de 90 dias para implantação se iniciará. Entendimento correto? 
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Resposta :Não está correto, conforme consta na tabela constante do item 3.17.1 do termo de referência a contagem dos prazos se
inicia após emissão da ordem de serviço e não da aprovação do plano de trabalho.

3.14.4. Caso haja mudança de endereço nos locais de prestação de serviços indicados na tabela do item 3.14.3, a contratada será comunicada
com o prazo mínimo de 30 dias corridos, devendo providenciar a realocação dos equipamentos no prazo máximo de 60 dias corridos, a
contar da comunicaşão pelo TRE-DF, sem custos adicionais ao contratante.. - Entendemos para que atendimento a futura solicitação de
mudança de endereço é permitido a utilização dos equipamentos já instalados no endereço antigo. Onde a Contratada agendará com a
Contratante data/hora para mudança e recolherá os equipamentos no endereço antigo e levará/instalará os equipamentos no endereço novo.
Entendimento correto? Podemos afirmar que não é necessário que os links estejam ativados simultaneamente nos dois endereços?

Resposta: Não está correto.

 3.14.6. A CONTRATADA não será apenada, caso eventuais atrasos ocorram por responsabilidade exclusiva do CONTRATANTE,
entendemos que a contratada poderá notificar a Contratante sobre possíveis pendências por email e que a Contratante utilizará essa email de
evidência para não penalizar por possíveis atrasos. Entendimento correto? 

Resposta: Sim está correto.

3.14.7. Após a instalação da solução fornecida, iniciará sua operação por um Período de Funcionamento Experimental - PFE de 5 (cinco)
dias, para testes e ajustes. 

3.14.7.1. A este período sem ocorrência de falhas, denominaremos período “no-failures”. 

3.14.7.2. 0 período “no-failures” será marcado pelo início de um período que se estenderá por 5 (cinco) dias, no qual a solução não deverá
apresentar falhas. Este período será reiniciado sucessivamente todas as vezes que for detectada alguma falha, adiando assim a conclusão do
Período de Funcionamento Experimental (PFE). - Entendemos que o PFE será realizado a cada site remoto ou central a ser instalado.
Entendimento correto?

Resposta: Não está correto, por se tratar do recebimento de toda a solução o PFE será realizado de forma global para os links
MPLS e INTERNET.

3.14.8. Em caso de falha do serviço contratado durante o PFE, um novo PFE de 5 (cinco) dias terá início a partir da reativação do serviço. -
Entendemos que interrupções que não foram causadas pela Contratada serão desconsideradas para o PFE. Entendimento correto?

Resposta: Sim está correto. 

3.14.11 Novas instalações deverão ser realizadas no prazo de 60 dias, podendo ser prorrogado, a critério da administração, quando
justificadamente solicitado pela Contratada. - Considerando que o prazo da ativação do novo contrato são de 90 dias, solicitamos que o
mesmo prazo seja mantido para instalação de um novo site. Nossa solicitação será atendida? 

Resposta : Não está correto. A extensão do prazo poderá ser prorrogado a critério da administração quando justificadamente
solicitado pela contratada.

3.14.10. Em caso de unificação de pontos remotos em uma central de atendimento, novos links poderão ser requeridos e outros poderão ser
cancelados  de acordo com necessidade da CONTRATADA, mesmo que ultrapasse a redução de 25% previsto. - Entendemos que para
novos pontos remotos a Contratada terá 90 dias a partir do pedido realizado pela Contratante. Entendimento correto?

Resposta :  Não está correto. O prazo para novas instalações é de 60 dias e a  extensão do prazo poderá ser prorrogado a critério da
administração quando justificadamente solicitado pela contratada.

 3.14.12. Eventuais cancelamentos deverão ser executados no prazo de 15 dias. - Considerando que o provisionamento do circuito ocorre
antecipadamente por um período de 30 dias, solicitamos que o prazo para eventual cancelamento seja executado em até 30 dias. Nossa
solicitação será atendida?

Resposta : Não será atendida . 

 3.15.4.2. Os testes de recebimento definitivo da implantação dos serviços de rede serão compostos, no mínimo, por testes de conectividade,
carga, tráfego multicast, videoconferência e testes de contingência. - Entendemos que esses testes serão de única responsabilidade da
Contratante. Entendimento correto?

Resposta :  Sim o entendimento está correto.

 3.15.4.3. Um enlace da rede e respectivo sítio serão considerados recebidos definitivamente nos testes de conectividade/funcionais, se:

 a) A transação padrão de um sistema corporativo definido pelo CONTRATANTE puder ser completada com sucesso, dentro das
características da aplicaçäo;

 b) O tráfego multicast gerado no Site Central TRE-DF pode ser recebido no ponto remoto sem a necessidade de configuração de túneis;

c) A velocidade contratada puder ser atingida em ambos os sentidos utilizando ferramentas de geração de tráfego; 

d) Para validar o acesso INTERNET será utilizada a ferramenta existe no site da ANATEL (https://www.brasilbandalarga.com.br/bbl/ ) ou
equivalente.

e) Para validar o acesso para MPLS será utilizado uma ferramenta semelhante instalada na rede local (librespeed) em conjunto com o
software livre ZABBIX ou equivalente. - Entendemos que esses testes serão de única responsabilidade da Contratante. Entendimento
correto?

Resposta :  Sim o entendimento está correto.

3.15.4.7. Recebidos todos os pontos remotos na Ordem de Serviço que formam a solução de comunicação de dados do CONTRATANTE,
seus respectivos enlaces e soluções de contingências, conforme descrito nos subitens anteriores, no âmbito da instalação/implantação, a
Comissäo de Recebimento emitirá o Termo de Recebimento Definitivo (TRD) autorizando, a partir de então, a emissão das faturas de
serviço. - Entendemos que as faturas poderão ser emitidas apenas a partir da emissão do TRD, mas que os links serão faturados
retroativamente a partir da data de recebimento provisório de cada um. Entendimento correto? 

Resposta :  Não está correto, não existe previsão de faturamento retroativo, uma vez que, somente após o TRD será iniciado a
utilização dos links .

3.17.2. A CONTRATADA deverá iniciar a implantação dos serviços de comunicação de dados imediatamente após a Emissão de Ordem de
Serviço pelo CONTRATANTE. - Entendemos que os trabalhos e o prazo de implantação só serão iniciados após a aprovação pela
Contratante do plano de Trabalho conforme orienta o item 3.13.5. Entendimento correto?

Resposta : Não está correto, conforme consta na tabela constante do item 3.17.1 do termo de referência a contagem dos prazos se
inicia no emissão da ordem de serviço e não da aprovação do plano de trabalho. 

Indicador — 05 Prazo para Alteração de Configuração de Equipamentos (PAC). - Entendemos que o prazo máximo de 48 (quarenta e horas)
horas é inexequível. Dessa forma, solicitamos alteração desse prazo para 72 horas. Podemos contar com essa alteração?

Resposta : Não , os prazos deverão ser mantidos .

- Entendemos que quando for necessário realizar alteração de configuração em 2 ou mais circuitos será concedido dilação desse prazo
máximo. Entendimento correto?

http://www.brasilbandalarga.com.br/bbl/


28/04/2022 15:09 SEI/TRE-DF - 1101958 - Despacho

https://sei.tre-df.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1165350&infra_siste… 4/5

Resposta :  Não , os prazos deverão ser mantidos .

- Entendemos que o "Taa = Instante da aceitação pelo Tribunal da alteração" será o momento (data/hora) onde a contratante aceitará a
alteração realizada pela contratada e que será utilizado email para essa formalização. Entendimento correto?

Resposta :  O entendimento está correto . 

- Entendemos que o "Tsa = Instante da solicitação da alteração" será o momento (data/hora) em que a Contratada atenderá a solicitação de
alteração de configuração de equipamentos e que será utilizado email para essa notificação. Entendimento correto? 

Resposta :  O entendimento está correto . 

 - Entendemos que caso seja necessário realizar a alteração de configuração de equipamentos dentro de uma janela de manutenção/horário
específico, a Contratada não será penalizada por possíveis atrasos. Entendimento correto?

Resposta :  Não está correto , os prazos deverão ser mantidos .

TELEFÔNICA DO BRASIL S/A

Questionamento 1:

2.13.2.19. Fornecer juntamente com a prestação dos serviços de telecomunicações como parte integrante da solução contratada, modens,
roteadores e demais ativos de rede. Em nosso entendimento os ativos de rede relacionados a rede LAN são de responsabilidade do
CONTRATANTE, nosso entendimento está correto?

Resposta : Sim está correto .

Questionamento 2:

Na leitura do Edital e seus Anexos é possível observar menção a tecnologia SD-WAN adquirida pelo TRE-DF. Entendemos que a
CONTRATADA não será responsável por nenhum tipo de configuração nesses equipamentos. Nosso entendimento está correto?

Resposta : Sim está correto .

Questionamento 3:.

 
3.2. FUNCIONAMENTO GERAL DA SOLUÇÃO 3.2.1. Contratação de serviços contínuos de comunicação de dados MPLS e INTERNET
IP entre o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal - TRE-DF e suas respectivas Unidades localizadas no Distrito Federal
(Cartórios/Postos Eleitorais e Galpões) ou simplesmente pontos remotos, por meio de metodologia de dupla abordagem, através da qual se
entregue links de dados chamados principal (MPLS) e redundante (INTERNET IP), por meio da disponibilização de recursos de
conectividade dimensionados para suprir as demandas de tráfego de sistemas administrativos, sistemas eleitorais, voz e imagens. 3.5.
DUPLA ABORDAGEM 
3.5.1. O link MPLS (Principal) e o link de internet IP (Redundante) em cada ponto remoto deverão ser entregues com dupla abordagem em
fibra óptica. O mesmo requisito deve ser respeitado para o link MPLS e os links de internet do Edifício Sede do TRE-DF. Nas duas
situações descritas acima, os links poderão ser atendidos pelo mesmo POP (Pontos de Presença) da CONTRATADA. 3.5.2. Os circuitos com
dupla abordagem não poderão ser instalados no mesmo ponto de acesso. 3.5.3. Os links com dupla abordagem, em fibra óptica, devem ser
estabelecidos por caminhos completamente distintos, não devendo haver nenhum ponto de falha comum entre os dois links de comunicação.
Por ponto de falha comum entende-se: a) Utilização compartilhada dos mesmos equipamentos no ambiente da CONTRATADA ou em
ambientes públicos: roteadores, multiplexadores, switches, conversores ópticos e outros. Será permitido o compartilhamento de
equipamentos dentro das instalações do CONTRATANTE apenas; b) Utilização compartilhada de links físicos ou lógicos no ambiente da
CONTRATADA ou em ambientes públicos, como: utilização dos mesmos encaminhamentos, dutos, caixas de passagem, DIOs e outros.
Será permitido o compartilhamento da caixa de passagem (na calçada do prédio do CONTRATANTE) e dos dutos da caixa de passagem até
o rack dentro das instalações do CONTRATANTE apenas. 3.5.4. Em caso de inviabilidade técnica para prover a dupla abordagem do item
3.5 com seus subitens ou visando melhorar a qualidade e os índices de disponibilidade, a contratada poderá optar por: 3.5.4.1. Prover o link
mpls e de internet dedicada através de anel óptico, de forma que em caso de queda de um lado do anel óptico, o outro lado do anel óptico
assumiria o tráfego. 
A especificação da licitação descreve a solução como entrega dos serviços dos sites remotos e Edifício SEDE por dupla abordagem, sendo
abordagem principal (MPLS) e redundante (IP Internet), entendendo desta forma que a alta disponibilidade ocorrerá através de dois serviços
distintos (MPLS e IP Internet). Entretanto o item “3.5. DUPLA ABORDAGEM” descreve a entrega dos links em dupla abordagem para
cada serviço, onde teremos um total de 4 abordagens, sendo 2 abordagens para cada serviço (MPLS e IP Internet) por endereço. Solicitamos
esclarecimento de como deverá ocorrer a redundância entre as redes (MPLS e IP Internet), informando como deverá ser considerada
abordagem de acesso, se será abordagem única para cada serviço (MPLS e IP Internet) desde que atendendo os requisitos do item 3.5 e seus
subitens, ou se deverá ser considerada em cada ponto remoto e Edifício SEDE a entrega com dupla abordagem em fibra óptica para cada
serviço (MPLS e IP Internet) por endereço.

Resposta : O entendimento é que a dupla abordagem é constituída por um link MPLS e INTERNET, desta forma cada um deles
deve possuir uma infraestrutura independente, sendo no caso dos pontos remotos 2 links( 1 MPLS e 1 INTERNET)  e no caso da
sede 3 links ( 1 Concentrador MPLS e 2 links INTERNET) . 

Questionamento 4:

3.2.7. Não haverá aquisição de equipamentos, incluindo roteadores, modens, e demais ativos de rede. Contudo, deverão ser fornecidos
equipamentos juntamente com a prestação dos serviços de telecomunicações como parte integrante da solução contratada. Em nosso
entendimento os ativos de rede relacionados a rede LAN são de responsabilidade do CONTRATANTE, nosso entendimento está correto?

Resposta : Sim está correto .

Questionamento 5:

3.9. LINKS DE INTERNET 3.9.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 3.9.1.1. No Edifício Sede deverão ser fornecidos 2 links IP dedicados
que possibilitem a interligação (IPv4 e IPv6) da CONTRATANTE com a INTERNET, deve ser entregue para cada link bloco IPV4 /28 e
IPV6 /64, sendo IPV6 quando solicitado pela CONTRATANTE. Visando ampliar o cenário de competitividade e participação neste edital,
oferecendo a esta Administração preços mais vantajosos, devido à escassez de endereçamento IPv4, solicitamos que seja flexibilizado o
atendimento com 6 endereços IPv4 utilizáveis (/29) sem restrição de ampliação de endereçamentos IPv4 em blocos não sequenciais.
Entendemos diante da solicitação exposta que não se trata de uma característica determinante que afetará a qualidade da prestação de
serviço. Nossa solicitação será acatada?

Resposta : A solicitação não será aceita .

 
Questionamento 6:

3.9.1.2. No Edifício Sede os equipamentos necessários para o pleno funcionamento dos links internet não deverão ser compartilhados, ou
seja, roteadores, conversores ópticos ou similares, visando uma maior disponibilidade no fornecimento do serviço. Solicitamos que seja
esclarecido se o Link Internet 2 poderá compartilhar da mesma infraestrutura de transmissão do link MPLS.

Resposta : Esclarecemos que obrigatoriamente não deverá existir compartilhamento entre o link MPLS e INTERNET IP mesmo no
caso do edifício sede do TRE-DF. 

Questionamento 7:
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Indicador 03 - Prazo de Reparo / Restabelecimento de um Enlace (PR) Limiar de Qualidade: LINKS MPLS - Prazo limite = 2 horas O prazo
de reparo de 2 horas, nosso prazo para início de atendimento é de 4 horas. É possível a flexibilização?

Resposta : O indicador 03, limiar de qualidade, prazo limite consta como 4 horas tanto para Links MPLS quanto internet.

 
Questionamento 8:

h) Comprovação que possui conexão de internet própria, através de canais dedicados, a pelo menos 3 (três) AS nacionais. As bandas de
saída entre os AS deverão somar pelo menos 10 (dez) Gbps. Solicitamos esclarecer se será permitido a apresentação de uma declaração de
atendimento a este item. Em caso negativo favor especificar como deverá ser feita esta comprovação. Obrigado.

Resposta :  No item 2.9.4.1.2 consta : Declaração da empresa que possui conexão de internet própria, através de canais dedicados, a
pelo menos 3 (três) AS nacionais. As bandas de saída entre os AS deverão somar pelo menos 10 (dez) Gbps.

 
Questionamento 9:

3.22.3. Serão aceitas notas fiscais em separado para o serviço de comunicação de dados MPLS, o serviço de comunicação de dados
INTERNET, serviço de gerenciamento e monitoramento dos circuitos, desde que a soma dos valores de todas as cobranças seja igual ao
valor mensal do serviço de comunicação de dados informados no contrato. 
Entendemos que a CONTRATADA deverá fornecer equipamentos/roteadores para composição do Objeto, dessa forma, além do serviço de
gerenciamento e monitoramento dos circuitos, poderá ser previsto a cobrança do equipamento, permanecendo a soma dos valores de todas
as cobranças seja igual ao valor mensal do serviço de comunicação de dados informados no contrato. Está correto o entendimento?

 
Resposta : O faturamento e pagamento serão realizados de acordo com os itens do edital que tratam do tema, notadamente os itens
3.2.7, 3.6.1, 3.22.2, etc. devendo ser considerado que este Regional não está adquirindo equipamentos, não definiu quantos e quais
equipamentos serão usados, não exigiu que os bens sejam novos. Ademais, deve ser considerado que o edital estabelece que os
equipamentos serão cedidos em regime de comodato.

 

Isto posto, encaminho os esclarecimentos de ordem técnica formulados pela STIC.

 

3. DA CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTO
Diante do exposto, decido:
1) conhecer do pedido formulado em nome da pessoa física que assina a petição;
2) no mérito, conforme esclarecimentos da STIC, sugiro manter incólume as disposições do Edital;
3) submeter o feito à Assessoria de Licitações sugerindo remessa à Diretoria-Geral para deliberação do Exmo. Senhor Desembargador

Presidente deste TRE-DF, dada a relevância da matéria.

 

 
Paulo Tadeu Moreira Saldanha

Pregoeiro
Matrícula 1381

 

_______________________________________________________
1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: [...] § 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com  fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. (Lei 9.784/1999)
 

Documento assinado eletronicamente por PAULO TADEU MOREIRA SALDANHA, Técnico Judiciário, em 26/04/2022, às 18:20, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-df.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o
código verificador 1101958 e o código CRC 75CF9B9E.
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PROCESSO : 0001931-86.2020.6.07.8100
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : Pedidos de Esclarecimentos e/ou Impugnações

Decisão nº 2525 / 2022 - TRE-DF/PR/DG/GDG

Vistos, etc.
Acolho a proposição da Diretoria-Geral, e com suporte nas manifestações da equipe técnica da TI e nas decisões do Pregoeiro (Despachos

ASLIC 1101850 e 1101958), conheço dos Pedidos de Esclarecimentos e/ou Impugnações e, no mérito, nego as pretensões, mantendo inalterados os termos do
Edital.

Encaminhe-se à ASLIC para ciência e prosseguimento.
 

Desembargador ROBERVAL BELINATI
Presidente

Documento assinado eletronicamente por ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Presidente, em 28/04/2022, às 10:34, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-df.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o
código verificador 1103291 e o código CRC 8D5870B6.
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