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 Esclarecimento 28/04/2022 16:02:20
 
ESCLARECIMENTO 10: TODOS QUESTIONAMENTOS ABAIXO SÃO REFERENTES A ITENS DO ANEXO I DO P.E. 04/2022 :
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? 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? 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? 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? 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. - 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 ótico? Caso isso não
ocorra podemos considerar pendência cliente e paralisar a ordem de serviço até que do TRE-DF providencie a regularização
sem penalização da Contratada? 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? 3.10.1.1. O 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? 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 fornecidos pelo TREDF. Correto o
entendimento? 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 gerencia é só de apresentar chamados de falha
e que não há possiblidade de realizar pedidos de solicitação por meio do portal. Entendimento correto? 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? 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 a Contratante. O único plano que a Contratada deve apresentar é o Plano de Trabalho. Entendimento 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 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 já previamente agendada a janela de migração. Entendimento 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? 3.13.5. O 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? 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 comunicação 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.
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Entendimento correto? Podemos afirmar que não é necessário que os links estejam ativados simultaneamente nos dois
endereços? 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 evidencia para não penalizar por possíveis atrasos. Entendimento 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. O 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? 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? 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? 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? 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? 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 teste serão de única responsabilidade da Contratante.
Entendimento 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 aplicação; 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 sitio 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? 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 Comissão 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? 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 oriente o item 3.13.5. Entendimento correto? 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? - Entendemos que quando for
necessário realizar alteração de configuração em 2 ou mais circuitos será concedido dilação desse prazo máximo.
Entendimento correto? - 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? - 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? - 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?
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Resposta 28/04/2022 16:02:20
 
RESPOSTA 10: DECISÃO DO PREGOEIRO E DA AUTORIDADE SUPERIOR *OBSERVAÇÃO: Por limitação do número de
caracteres no Compras.gov.br, não foi possível inserir o conteúdo da Manifestação do Pregoeiro e da Decisão do
excelentíssimo Presidente do TRE-DF no sistema. Nada obstante, informamos que o inteiro teor está disponível para
consulta e download no site: www.tre-df.jus.br (Transparência e prestação de contas>Licitação e contratos > Licitações >
Licitações em andamento/encerradas) ou diretamente pelo o link: https://www.tre-df.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-
contas/compras-e-licitacoes/licitacao/avisos-de-licitacoes
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