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Belo Horizonte, 01 de julho de 2014.  
 
Assunto: Reposta aos questionamentos apresentados durante a Consulta Pública realizado no dia 
02/06/2014, visando a futura contratação de empresa prestadora dos serviços de operação, atualização 
das soluções, gerenciamento, monitoramento, treinamento, suporte técnico, manutenção preventiva e 
manutenção corretiva de toda a infraestrutura de rede de voz, dados (wired e wireless), segurança, 
controle de acesso, videoconferência, nobreaks e grupo gerador em uso na Cidade Administrativa 
Presidente Tancredo Neves para discussão da minuta do Termo de Referência 
 
Questionamentos 
 
1) Referente disponibilização das informações tratadas na consulta pública. Tendo em vista o processo 

ser uma Consulta Pública, entendemos que todos os questionamentos/sugestões e comentários 
feitos, tanto na Consulta Pública do dia 02/06/14, como os enviados formalmente, devam ser 
disponibilizados para todos os participantes da mesma, independente dos mesmos ser acatados ou 
não. 
Resposta: Todas as informações serão disponibilizadas no Portal. 
 

2) Referente ao Item 6.1.1 Prazo de contrato, pag. 80 (Modelo de Fornecimento), da Minuta Termo de 
Referência. Tendo em vista que para atender as exigências do contrato, a CONTRATANTE deverá fazer 
investimentos em itens de garantia junto ao fabricante, estes itens tem um valor diferenciado quando 
adquirido por um período de tempo maior, apresentando assim uma vantagem econômica para o 
Governo, diante disso, solicitamos que seja analisada a possibilidade de alterar o prazo de contrato 
para 60 (sessenta meses). 
Resposta. O prazo permanece em 30 meses sem renovação. 

 
3) No requerimento 2.1 é informado que o certame aceitará consórcio. Gostaríamos do seguinte 

esclarecimento: Entendemos que empresas distintas, porém controladas pelo mesmo grupo, podem 
se unir em consórcio para efeito de comprovações dos documentos de habilitação técnica. Está 
correto o nosso entendimento? Caso negativo, favor esclarecer. 
Resposta. Entendimento correto. 
 

4) No requerimento 5.2 – Qualificação técnica. Gostaríamos do seguinte esclarecimento: Entendemos 
que a proponente poderá apresentar atestados de capacidade técnica e certificados emitidos para 
outra empresa do mesmo grupo, bastando para isso, à comprovação através do contrato social. Está 
correto o nosso entendimento? Caso negativo, favor esclarecer. 
Resposta: O entendimento está incorreto. Serão aceitos, somente, atestados em nome da empresa 
participante da licitação.  
 

5) Atestados e certificados apresentados em língua estrangeira devem ser traduzidos por tradutor 
juramentado. 
Resposta. Esta regra estará estabelecida no edital.  
 

6) A forma de remuneração constante na cláusula de remuneração deverá ser alterada pois prejudica 
aos fornecedores. 
Resposta. O modelo proposto não será alterado.  
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7) Será realizado o pagamento de horas extras durante a realização de serviços em determinados 
períodos quando solicitado exclusivamente pela Contratante 
Resposta. O pagamento de horas extras não está comtemplado.  
 

8) Referente ao Item 5.4, pag. 39 (Transição dos Serviços) da Minuta Termo de Referência. Levando-se 
em consideração a complexidade do projeto implementado e, da criticidade do mesmo, entendemos 
não ser satisfatório o período para a transição dos serviços de 60 (sessenta) dias, conforme constante 
do Termo de Referência. Sugerimos que o mesmo seja estendido para 120 (cento e vinte) ou, 90 
(noventa) dias. 
Resposta. O prazo de transição não será alterado. 
 

9) Referente aos Itens 5.6, pag. 41 (Requerimentos de Desempenho) e 5.11, pag. 59 (Assistência Técnica) 
da Minuta Termo de Referência. Durante a leitura do Anexo I, identificamos que há um conflito entre 
a Tabela 10 – Prazos máximos de atendimento e solução constante no Item 5.6 – Requerimentos de 
desempenho e a Tabela 17 – Prazos de Atendimento e Solução do Item 5.11 – Assistência Técnica. Os 
tempos máximos de atendimento e solução não são os mesmos. Gostaríamos que fosse esclarecido o 
objetivo da métrica apontada na Tabela 17 e, como ela será mensurada, já que não existe um 
relacionamento entre as prioridades dos chamados e os grupos dos equipamentos. 
Resposta. A descrição do item foi alterada.  

 
10) Referente ao Item 5.8, pag. 48 (Requerimentos para a Prestação de Serviços) da Minuta Termo de 

Referência. No primeiro parágrafo do Item 5.8 está descrito o seguinte texto: “Para o caso de 
gerenciamento de serviços contínuos de tecnologia da informação e comunicação da CA serão 
consideradas as melhores práticas da ITIL (Information Technology Infrastructure Library) e da ISO 
20.000.” Para que a CONTRATADA tenha aplicado melhores práticas de Gestão de Serviços de TI (ITIL 
e/ou ISO 20000), ou seja, tenha experiência prática, sugerimos que esse item seja garantido pela 
comprovação que a empresa tenha a Norma de qualificação ABNT para Serviços de TI (ABNT NBR 
ISO/IEC 20000 – Sistema de Gestão de Serviços), além disso tenha comprovação prática em seus 
contratos de aplicabilidade das melhores práticas do ITIL, em gestões que fazem parte do escopo 
desse termo (Gestão de Incidentes, Gestão de Eventos, Gestão de Disponibilidade, Gestão de 
Capacidade, Gestão de Problemas e Gestão de Mudanças) de acordo com a volumetria do seu 
ambiente, garantindo assim expertise teórica e técnica da CONTRADADA. 
Resposta. O item não será alterado.  

 
11) Referente ao Item 5.6, pag. 42 (Requerimentos de Desempenho) da Minuta Termo de Referência. O 

primeiro parágrafo da pag. 42 descreve: “Para interpretação da tabela acima, entende-se por 
atendimento o intervalo de tempo entre o momento em que o chamado é aberto e o momento em 
que o analista responsável assume o atendimento do incidente. Entende-se por solução o tempo gasto 
pelo analista para solucionar o incidente depois de assumi-lo” (grifo nosso). Como a empresa a ser 
contratada não atua no 1º nível do Service Desk, conforme descreve o subitem 4.3 – Serviços de 
Service Desk, sendo responsável pelo 2º nível de atendimento, entendemos que o tempo deve ser 
contato à partir do momento que o chamado chegar na fila de atendimento. Sendo assim, solicitamos 
a alteração do texto para: “Para interpretação da tabela acima, entende-se por atendimento o 
intervalo de tempo entre o momento em que o chamado é direcionado para a fila de atendimento e 
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o momento em que o analista responsável assume o atendimento do incidente. Entende-se por 
solução o tempo gasto pelo analista para solucionar o incidente depois de assumi-lo.” 
Resposta. A redação do item foi alterada.  

 
12) Referente ao Item 5.11.5, pag. 60 (Assistência Técnica) da Minuta Termo de Referência. No subitem 

5.11.5 está descrito o seguinte texto: “Todos os softwares e equipamentos fornecidos pela 
CONTRATADA para substituir softwares e equipamentos em função de defeito e/ou EOS serão 
fornecidos sem ônus para a CONTRATANTE e incorporados ao Patrimônio da CONTRATANTE.” Quando 
um equipamento e/ou módulo é danificado existe a abertura de uma solicitação no fabricante que 
autoriza o envio de um novo, depois de uma análise do defeito. Este processo é popularmente 
conhecido como RMA ("Return Merchandise Authorization"), ou seja, o equipamento e/ou módulo 
defeituoso deve retornar para o fabricante, onde será consertado ou descartado. Desta forma, 
entendemos que não faz sentido que os equipamentos substituídos em função de defeito sejam 
mantidos no Patrimônio da CONTRATANTE. Haveria uma substituição de equipamentos e/ou módulos 
no Patrimônio. Além disso, a CONTRATANTE, que é a proprietária dos equipamentos deve 
providenciar o trâmite fiscal para transporte do equipamento e/ou módulo defeituoso para o 
fabricante. Está correto nosso entendimento de que os equipamentos e/ou módulos defeituosos 
devem ser devolvidos ao fabricante no processo de RMA e que a CONTRATADA providenciará a 
emissão do documento fiscal de retorno da mercadoria?  
Resposta. Essa questão será ajustada no Edital. 
 

13) Referente aos Itens 5.11.10.4 e 5.11.10.5, pag. 61 (Assistência Técnica) da Minuta Termo de 
Referência. Estes itens ficaram um pouco confusos, pois não se pode alterar um SLA já pré-definido 
dentro do escopo. Se o chamado avançar dentro do horário de plantão, deveria ser paralisado e 
continuar contando na próxima hora comercial seguinte. Este chamado mencionado refere-se 
somente aos chamados de assistência técnica (chamado abertos no fornecedor)? Ou qualquer tipo de 
chamado? Exemplo: Se tivermos um Chamado gerado às 18:50, teremos que finaliza-lo em 10 
minutos? Ou o Horário de plantão correria como horário de solução comercial? Para ambos os itens, 
iriamos ter uma enorme carga de trabalho, para uma tratativa onde, na maioria das vezes, o usuário 
nem estaria mais trabalhando, dificultando contato, testes e outras intervenções. 
Resposta: Depende da avaliação da tabela 5.11.10 
 

14) Referente ao Item 5.13.4, subitem 11, pag. 67 (Gerenciamento de Incidentes) da Minuta Termo de 
Referência. No subitem 5.13.4 está descrito o seguinte texto: “11. Tratar incidentes na infraestrutura 
elétrica junto aos fornecedores responsáveis pela mesma.” e “13. Tratar incidentes na infraestrutura 
de refrigeração junto aos fornecedores responsáveis pela mesma." Como a empresa a ser contratada 
não é responsável pela infraestrutura elétrica ou de refrigeração da Cidade Administrativa Presidente 
Tancredo Neves, entendemos que a atuação da CONTRATADA será no apoio aos fornecedores 
responsáveis. Sendo assim, solicitamos a alteração dos textos para: “11. Apoiar fornecedores da 
infraestrutura elétrica no tratamento dos chamados.” e “13. Apoiar fornecedores da infraestrutura de 
refrigeração no tratamento dos chamados. ” 
Resposta: A redação do item foi alterada. 

 
15) Referente ao Item 5.13.14.2, pag. 77 (Requerimentos de Operação) da Minuta Termo de Referência. 

Há uma divergência no Termo de Referência sobre a equipe mínima que deverá estar alocada na CA. 
No Item 5.8 (pag. 49) diz que deverão ser alocados, no mínimo, os profissionais certificados como 
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CCNA (4x profissionais) e FCP (1x profissional), num total de 5x profissionais e, no Item 5.13.14.2 (pag. 
77) diz que deverão ser alocados 2x profissionais CCNP, 1x profissional CCNA e 1x profissional FCP, 
num total de 4x profissionais. De acordo com a prática atual e, a experiência do Consórcio Minas 
Gerais no atendimento aos requerimentos do contrato vigente da CA, recomendamos que seja 
especificado para alocação local, no mínimo, 4x profissionais CCNP, 4x profissionais CCNA e, 3x 
profissionais FCP." 
Resposta: A redação do item foi alterada. 

 
16) Referente ao Item 5.11.11.4, pag. 62 (Assistência Técnica) da Minuta Termo de Referência. Da mesma 

forma que está sendo solicitado no item 5.11.11.2, sugerimos a inclusão do texto a seguir, entre os 
itens 5.11.11.4 e 5.11.11.5, para assegurar à CONTRATANTE a correta relação de equipamentos em 
EOS – End Off Support: “A CONTRATADA deverá comprovar a relação de equipamentos pertencentes 
ao GRUPO 1 que atingirão o EOS durante a vigência do contrato, por meio de declaração expedida 
pelo fabricante dos mesmos, em até 60 (sessenta) dias corridos após o início da vigência do contrato. 
” 
Resposta: Será avaliado. 

 
17) Referente ao ANEXO V da Minuta Termo de Referência. O ANEXO V apresenta uma “Declaração de 

Visita Técnica ao local”, porém, o Termo de Referência não detalha a forma e as condições para a 
realização de tal Visita Técnica e, quando e onde apresentar a declaração (A visita é obrigatória? 
Quando deve/poderá ser feita? A declaração de visita deve ser apresentada juntamente com a 
proposta comercial ou, é um documento de habilitação para a participação no edital?). “ 
Resposta: Foi incluído o item 7 - Visita Técnica que estabelece os critérios e como será o procedimento 
de visita técnica.  

 
18) Referente ao Item 5.8, pag. 48 (Requerimentos para Prestação de Serviços) da Minuta Termo de 

Referência. O último parágrafo da página 48 diz: “A comprovação do vínculo profissional se fará por 
meio da apresentação de cópia da Carteira Profissional (CTPS) em que conste a CONTRATADA como 
contratante, ou do contrato social da CONTRATADA em que conste o profissional como sócio, ou, 
ainda, do contrato de prestação de serviços com a CONTRATADA nos termos da legislação vigente.” 
(Grifo nosso). Sobre o texto grifado, conforme a legislação trabalhista vigente no Brasil, entendemos 
que a comprovação de vínculo profissional só possa ser feita através da carteira profissional (CTPS). 
Neste sentido, solicitamos que o texto da especificação seja alterado para: “A comprovação do vínculo 
profissional se fará por meio da apresentação de cópia da Carteira Profissional (CTPS) em que conste 
a CONTRATADA como contratante, ou do contrato social da CONTRATADA em que conste o 
profissional como sócio. ” 
Resposta: Será feita uma consulta interna à assessoria jurídica sobre quais os vínculos permitidos para 
esta contratação 

 
19) Referente ao Item 2.1, pag. 4 (Da caracterização de serviço comum e execução continuada) da Minuta 

Termo de Referência. A Minuta Termo de Referência habilita a participação em consórcio, porém, não 
detalha as “regras” para estabelecimento de tal consórcio. Solicitamos que a mesma seja inclusa, 
possibilitando a participação de, no máximo, três empresas. Solicitamos ainda que, caso a modalidade 
do processo de compra seja através de Pregão Eletrônico, como deve ser o procedimento de 
participação em consórcio. 
Resposta: Os critérios para a participação de Consórcio estarão descritos no edital.  
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20)   Referente ao Item 6.1.4, pag. 81 (Remuneração) da Minuta Termo de Referência. A forma de 

remuneração especificada no item, que terá como base apenas os ICs ATIVOS, é uma prática que não 
condiz com o solicitado no item 5.11 (Assistência Técnica) da Minuta Termo de Referência faz-se a 
exigência de aquisição de serviço de assistência técnica diretamente do fabricante dos equipamentos. 
Serviços estes que são adquiridos por um período definido, não sendo admitido desativação e ativação 
durante a vigência do mesmo. Dessa forma, entendemos que a Remuneração Mensal deverá ser 
calculada com base em todos os itens e quantidade constantes da planilha de inventário do ANEXO II. 
Resposta. Será mantida a redação do item 

 
21) Referente ao Item 6.1.8, pag. 83 (Reajuste) da Minuta Termo de Referência. O texto da especificação 

diz que o contrato “poderá” ser reajustado. Solicitamos a alteração do texto contemplando o reajuste 
como obrigatório, ou seja, alterar o texto para: “Este contrato será reajustado.”. 
Resposta. Essa questão será ajustada no Edital. 
 

22) Referente ao ANEXO VIII (Modelo de Proposta Comercial) da Minuta Termo de Referência. O modelo 
de precificação por item de inventário não é exequível, pois o contrato de serviço de assistência 
técnica com o fabricante é feito por equipamento e não por módulos do equipamento. Solicitamos 
ainda que, tendo em vista que a contratação envolverá serviços profissionais, com alocação de 
recursos, seja incluída uma linha na planilha de precificação onde deverá ser informado o valor desses 
serviços. 
Resposta. Será mantida a redação do item. 

 
23) Referente ao ANEXO VIII (Modelo de Proposta Comercial) da Minuta Termo de Referência. Sugerimos 

que seja exigido que a LICITANTE detalhe em sua Proposta Comercial a relação (part numbers e 
quantidade) de serviços de assistência técnica do fabricante que estarão sendo adquiridos para o 
GRUPO (1) de equipamentos. 
Resposta. Está exigência já está sendo solicitada ao Licitante. 
 

24) Referente ao Item 5.11.10, pag. 61 (Assistência Técnica) da Minuta Termo de Referência. Entendendo 
que, para a solução de um determinado defeito em um equipamento, possa ser necessário a 
substituição de uma peça defeituosa e que, o serviço de assistência técnica da Cisco não prevê a 
substituição da mesma em prazo inferior a 4 (quatro) horas (a partir do momento em que for 
diagnosticado o problema e determinado a necessidade da peça de substituição), solicitamos que seja 
revisto o “Prazo Máximo de Solução (h)” estabelecido na Tabela 17 para os equipamentos 
pertencentes ao Grupo 1, alterando o mesmo para, no mínimo, 6 (seis) horas. Ou, que seja consultado 
o fabricante Cisco para os prazos adequados, já que a mesma terá que apresentar uma declaração 
comprovando a contratação de seus serviços, conforme estabelece o item 5.11.11.2. 
Resposta. Os prazos foram revistos. 
 

25) Referente ao Item 5.11.11.1, pag. 62 (Assistência Técnica) da Minuta Termo de Referência. Como 
todos os equipamentos e softwares pertencentes ao GRUPO 1 são de fabricação da Cisco Systems e, 
conforme previsto no item 5.11.11.1, deverá ser prevista a contratação de garantia e assistência 
técnica do próprio fabricante para os mesmos, sugerimos a inclusão dos subitens a seguir para que o 
nível de serviço a ser contratado junto ao fabricante Cisco seja satisfatório ao cumprimento das 
obrigações contratuais e, consequente garantia do Governo do Estado de Minas Gerais: 5.11.11.1.1. 
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Os serviços de garantia e assistência técnica do fabricante dos equipamentos e software pertencentes 
ao GRUPO 1 deverão permitir: Atualização de tecnologia através de versões secundárias e principais 
do ambiente operacional dos equipamentos via Web ou mídia enviada; Atualização e upgrade de 
versões de software; Ferramentas on-line com acesso registrado ao suporte on-line do fabricante, 
permitindo o acesso a ferramentas técnicas avançadas; Substituição avançada de peças defeituosas 
entregues on-site, durante os 7 (sete) dias da semana, incluindo feriados, 24 (vinte e quatro) horas 
por dia, com retorno de até 4 (quatro) horas a partir do momento em que for diagnosticado o 
problema e determinado a necessidade da peça de substituição; A abertura de chamados de suporte 
técnico tanto pela CONTRATADA, como pela CONTRATANTE, diretamente no fabricante dos 
equipamentos, através de central de atendimento 0800 no Brasil, durante os 7 (sete) dias da semana, 
24 (vinte e quatro) horas por dia (24x7), inclusive em feriados. Não deverá haver limite para aberturas 
de chamados, sejam de dúvidas/configurações e/ou resolução de problemas de hardware ou 
software; Acesso remoto do fabricante aos equipamentos para ajuda na correção de problemas dos 
diversos tipos inclusive configuração, sem custos adicionais ou necessidade de autorização da 
CONTRATADA; Acesso direto à base de dados de conhecimento do fabricante dos equipamentos, 
tanto pela CONTRATADA, como pela CONTRATANTE. Base esta que contenha informações, 
orientações e assistência para instalação, desinstalação, configuração e atualização de firmware e 
software, aplicação de correções, diagnósticos, avaliações e resolução de problemas e demais 
atividades relacionadas à correta operação e funcionamento dos equipamentos. 
Resposta. A sugestão foi aceita e a redação foi alterada. 

 
26) Referente ao Item 5.11.11.6, pag. 62 (Assistência Técnica) da Minuta Termo de Referência. Para maior 

garantia da CONTRATANTE quanto aos equipamentos que serão ofertados em substituição aos 
equipamentos em EOS (end-of-support), sugerimos a edição do texto do item 5.11.11.6 para: 
“5.11.11.6 - Em até 30 dias corridos após o início da operação, a CONTRATADA deverá apresentar: 
5.11.11.6.1 - O cronograma de troca de todos os equipamentos que vierem a atingir o fim do ciclo de 
vida (EOS) junto ao fabricante durante o período de vigência do contrato. Esse cronograma deverá 
contemplar todas as atividades que forem necessárias ao processo de substituição dos equipamentos 
sem comprometer o funcionamento dos serviços. Sua execução está condicionada à aprovação prévia 
da CONTRATANTE; 5.11.11.6.2 - A relação dos produtos que substituirão os produtos em EOS – End-
of-support, com um sumário das características técnicas dos mesmos e, diagramas de interconexão 
dos mesmos à estrutura da Rede da CA; 5.11.11.6.3 – Declaração expedida pelo fabricante dos 
equipamentos informando a relação dos equipamentos e softwares que estarão em EOS – End-of-
support durante a vigência do contrato e, afirmando que os produtos ofertados pela CONTRATADA 
apresentam características técnicas e desempenho igual ou superior ao equipamento original.” 
Resposta. A sugestão foi aceita e a redação foi alterada. 

27) Referente aos Itens 5.6, pag. 42 (Requerimentos de desempenho) - Indicador: Incidentes Atendidos 
no Prazo – M1 – Tabela 11, da Minuta Termo de Referência. O Indicador: Incidentes Atendidos no 
Prazo – M1 não é exigido no contrato atual em vigência. Ao analisarmos nossa base de dados histórico 
dos chamados atendidos do contrato atual em vigência, identificamos a média tal indicador em 90%. 
Neste sentido, solicitamos a alteração do Indicador: Incidentes Atendidos no Prazo – M1, para 90%. 
Resposta. O percentual foi alterado para 95% 

 
28) Referente aos Itens 5.6, pag. 43 (Requerimentos de desempenho) - Indicador: Incidentes Solucionados 

no Prazo – M2 – Tabela 12, da Minuta Termo de Referência. Ao analisarmos nossa base de dados 
histórico do contrato atual em vigência para os Prazos Máximos de Solução e, Indicador: Incidentes 
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Solucionados no Prazo – M2, solicitamos que sejam revistos os mesmos conforme a seguir: Prazos 
Máximos de Solução: Prioridade 1 (2 h), Prioridade 2 (4 h), Prioridade 3 (8 h), Plantão (8 h). Indicador: 
Incidentes Solucionados no Prazo – M2: 95%. 
Resposta. O percentual foi alterado para 95% 

29) Referente ao ANEXO III, pag. 89 (Especificação Técnica da Solução de Monitoramento e 
Gerenciamento), da Minuta Termo de Referência. Ao analisarmos as características técnicas de várias 
Soluções de Monitoramento e Gerenciamento, não identificamos uma que atendesse ao item 23 do 
ANEXO III. Neste sentido, solicitamos que tal item seja excluído do Termo de Referência. 
Resposta: O Anexo III foi alterado excluindo o item solicitado.  

30) Referente ao Item 5.11.11.4, pag. 62 (Assistência Técnica), da Minuta Termo de Referência. Tendo em 
vista não ser possível uma definição pela data de início da vigência do contrato e, consequente período 
de vigência do mesmo, no momento de elaboração da proposta comercial e, sendo estas informações 
necessárias para que a CONTRATADA tenha a definição pelos equipamentos em EOS (End-of Support), 
sugerimos que seja estipulada uma data limite para a consideração dos equipamentos em EOS (End-
of-support). Exemplo: 30/junho/2017. 
Resposta: A redação do item não será alterada.  

31) Referente à solução de gerenciamento e controle de chamadas da Telefonia IP – Cisco Unified 
Communications Manager (CUCM) Para que possa ser identificado por todos os PROPONENTES a 
necessidade de atualização da Solução de Gerenciamento e Controle de Chamadas da Telefonia IP, 
composta pelos itens 29 (ANLG-DEV-UWL), 33 (LICUWL- ENTRY e, 38 (LIC-UWL-PRO), Cisco Unified 
Communications Manager (CUCM), solicitamos que seja informado no Termo de Referência a versão 
atual do software Cisco CUCM (versão 7.1.5.33043-1). 
Resposta. Não será incluída a versão dos softwares pois os mesmos poderão ser atualizados ainda 
dentro do contrato vigente. 

32) Item 4 - Esclarecer sobre o acesso à rede sem fio dos 4.000 frequentadores diários. 
Resposta: Alterada a redação onde constava esta informação. 

33) Item 4.1.3 - Esclarecer que os três modelos apresentados na página 15 são os mesmos (A, B e C) 
descritos na página 16 
Resposta. Foi alterada a redação padronizando a nomenclatura dos itens.  

34) Item 5.4 - Propõe-se que o período de transição de serviços seja de 90 (noventa) dias. 
Resposta. O prazo será mantido. 

35) Item 5.4.2.7 - Especificar o roteiro, prazos e datas das visitas técnicas para conhecimento do ambiente. 
Resposta. Foi criado um item detalhando a visita técnica. 

36) Item 5.6 - Os níveis de serviço exigidos para solução são muito mais agressivos que os praticados em 
mercado. 
Resposta. Foram alterados os prazos de atendimento e de solução. 

37) Item 5.6 – Tabelas 10 e 11 - Os níveis de atendimento exigidos podem fazer com que apenas um 
incidente não atendido no período implique sanção, mesmo que não tenha havido real prejuízo à 
qualidade do serviço prestado. 
Resposta: Os índices IAP e ISP foram alterados para o percentual de 95%. 

38) Esclarecer que o fornecimento de materiais que permitam a migração, tais como cabeamento, 
elétrica, réguas, PDUs, sejam de responsabilidade da contratante. 
Resposta: A redação do item foi alterada deixando claro a responsabilidade do Contratada. 

39) Itens 5.9, 5.10 e 5.13.13 - Esclarecer que os níveis de serviço e medições de solução de incidente (item 
5.6, tabela 10) e troca de equipamento são diferentes. 
Resposta. A redação o item foi alterado.  
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40) Item 5.11.10 - Esclarecer que os prazos da proponente começam a contar somente a partir do 
momento em que os chamados chegam a sua respectiva fila. 
Resposta. A redação o item foi alterado.  

41) Item 5.11.11.1 - Sugere-se que a contratante exija da proponente vencedora comprovação escrita 
(ex.: relatório de ferramenta) comprovando a efetiva compra de garantias junto ao fabricante.  
Resposta. Já está descrito no item 5.11.11.2. 

 
42) Item 5.13.14 – itens10 e 12 - Deixar claro que a responsabilidade do registro do chamado é da 

prestadora atual de Service Desk. 
Resposta. Alterada a redação dos itens 10 e 12 respectivamente no Termo de Referência 

43) Item 5.13.4 – itens 11 e 13 - Deixar claro que a responsabilidade de tratar o incidente é da prestadora 
desses serviços específicos. A proponente tem responsabilidade de acompanhar estas atividades, 
como especificado no item 5.10. 
Resposta. Alterada a redação do item 11 e 13 respectivamente no Termo de Referência 

44) Item 5.13.6 - É sugerido prazo de transição e registro no CMDB de 90 (noventa) dias. 
Resposta. Os prazos não serão alterados sendo mantida a redação do item. 

45) Item 5.13.9 - Para o adequado Gerenciamento da Capacidade é preciso que a contratante forneça 
dados sobre suas expectativas de negócio e serviço sobre crescimento, utilização, readequações. Caso 
não seja esta troca de informações possível, recomenda-se que a contratante contemple apenas o 
Gerenciamento de Disponibilidade, como apresentado no item 5.13.8.  
Resposta.  A contratada vai receber todas informações necessárias e que estejam disponíveis para 
realização do Gerenciamento de Disponibilidade. 

46) Item 5.13.14.2 - Há o risco de proponentes comporem custos com a estrutura mínima mesmo sabendo 
que não atingiriam os níveis de serviço para terem menor preço e aumentarem sua competitividade. 
Resposta. Foi mantida a equipe mínima ressaltando que o dimensionamento adequado fica a cargo 
da Contratada. 

47) Item 6.1.4 - O modelo de medição para pagamentos proposto pode implicar distorções importantes 
na análise pela contratante. 
Resposta. O modelo proposto será mantido.  

48) Item 6.1.5 A sanção por descumprimento de níveis de serviço pode atingir o máximo de 50% do valor 
da mensalidade. 
Resposta. O modelo proposto será mantido.  

49) Anexo IV - Especificar volumetria e composição de mudanças físicas de localidade para equipamentos 
facilita o dimensionamento. 
Resposta. O modelo proposto será mantido.  
 

50) Anexo VIII. Não é possível cotar diretamente com o fabricante ou apresentar preço de acordo com a 
tabela proposta. 
Resposta. O modelo proposto será mantido.  

51) Item 4.1.3 - Tabela 3 - Na tabela constam dados incompletos, com “?” e em vermelho.  

Resposta. Os dados foram atualizados no Termo de Referência.  
52) Item 4.3 - É possível fazer a integração da ferramenta de Service Desk do prestador atual à ferramenta 

da Proponente? Em caso negativo, a responsabilidade pela criação de fila e fornecimento de licenças 
de uso será da contratante. Correto? 
Resposta. Não é possível a integração entre as ferramentas. A responsabilidade da criação das filas é 
da Contratante. 
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53) Item 5.8 O entendimento é que serão 10 (dez) vagas para cada um dos quatro treinamentos 
solicitados. Correto? 
Resposta. O entendimento está correto.  

54) Item 5.10.1 Há volumetria estimada de chamados para apoio e acompanhamento de intervenções de 
infraestrutura? 
Resposta: Não existe este volumetria 

55) Item 5.10.1 - Entende-se que o sistema de telefonia IP atual implantado com Call Manager Cisco será 
mantido e não precisa de substituição imediata. Está correto o entendimento? 
Resposta. Está especificado no documento que a implantação depende da contratada. 

56) Item 5.10.1 - A contratante já possui sistema de tarifação instalado no ambiente? Se sim, qual? Se 
não, espera a sua implantação como parte do serviço sobre todos os ramais ou parcialmente no 
parque? Se for parcial, qual a porcentagem de ramais cobertos? 
Resposta. Está especificado no documento que a implantação depende da contratada. 

57) Item 5.11.3.2 - Entende-se que quando tais atualizações implicarem aumento da capacidade do 
hardware não estão incluídas no escopo deste contrato, podendo ser adquiridas mediante projeto ou 
aditivo. Correto? 
Resposta Está correto o entendimento. 

58) Item 5.11.5 - Como a contratante vai lidar com o trâmite de notas fiscais para permitir o trânsito de 
equipamentos defeituosos, exigido pelo fabricante? 
Resposta. O trâmite de equipamentos fora da Cidade Administrativa será de responsabilidade da 
Contratada. 

59) Item 5.11.10 - Com este nível de serviço entende-se que a contratante deseja cobertura 24x7x4 para 
todos os equipamentos do parque. Por exemplo, para prioridade 1 é inevitável ter sobressalente no 
local. 
Resposta. O entendimento está correto.  

60) Anexo IV Estão incluídos nos volumes apresentados chamados referentes a mudanças físicas de 
equipamentos de um prédio a outro ou de um andar a outro? 
Resposta. Sim.  

61) Anexo IV - Caso seja medida durante a fase de transição uma volumetria diferente da apresentada na 
tabela, é permitido reajuste da equipe de operação e consequente revisão comercial entre as partes? 
Resposta. Não.  

62) Item 6.1.4 - Entende-se que o risco referente ao fornecimento de sobressalentes e o suporte a 
equipamentos desativados deve ser estimado e cotado pela proponente. Correto? 
Resposta. O entendimento está correto.  

63) Conforme item 5.9, é solicitado inclusão de serviços de move para o novo prédio de Serviços. Para 
correto dimensionamento do esforço é importante que seja relatado toda a infraestrutura dos prédios 
como rampa de acesso, elevadores, andares onde os equipamentos estão atualmente e onde serão 
instalados. 
Resposta. Será apresentado durante a visita técnica. 

64) Conforme item 5.10, no que se refere ao Grupo Moto Gerador de 450/500 KVA, o combustível para o 
gerador será fornecido pela contratante ou contratada? Qual o histórico de consumo de combustível 
anual? 
Resposta. Não temos histórico. 

65) O item 5.11.11.3 exige que os equipamentos deverão ser substituídos por novos esgotadas as 
possibilidades de conserto. Objetivando uma considerável redução de custos na manutenção do 
ambiente sugerimos a retirada desta exigência, uma vez que o mercado possui soluções para atender 
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estes casos com equipamentos iguais ou superiores, porém, recondicionados. Destacamos ainda que 
não haveria impacto na flexibilização deste ponto, conforme nossa perspectiva, uma vez que o 
equipamento que será substituído também é usado. 
Resposta. Não, os equipamentos do Grupo 1 deverão ser substituídos por novos conforme previsto 
no item. 

66) No requerimento 5.10.1Gestão do ambiente de telefonia é solicitado que a Contratada disponibilize 
um sistema de telefonia, totalmente compatível com o Cisco Call Manager e os demais equipamentos 
de telefonia da CA, que deverá conter, no mínimo, as seguintes funcionalidades e características. 
Gostaríamos do seguinte esclarecimento: Entendemos que a qualidade da prestação do serviço 
solicitado não será afetada pelas características do sistema de telefonia utilizado pela contratante. 
Além disto, todas as funcionalidades solicitadas não dizem respeito a funcionalidades referentes a 
interoperabilidade com o sistema de telefonia IP atualmente utilizado na Cidade Administrativa, 
consequentemente, não se faz necessário que a contratada fornece um sistema de telefonia conforme 
solicitado. Está correto o nosso entendimento? Caso negativo, favor esclarecer. 
Resposta. A Contratada deverá disponibilizar o sistema conforme previsto neste Termo de Referência. 

67) No requerimento 5.10.1.1 Sistema Multimídia para telefones IP novamente é solicitado um sistema 
de telefonia, totalmente compatível com o Cisco Call Manager e os demais equipamentos de telefonia 
da CA, que deverá conter, no mínimo, as seguintes funcionalidades e características. Gostaríamos do 
seguinte esclarecimento: entendemos também neste caso não ser necessário ao escopo dos serviços 
solicitados, que a contratada forneça um sistema de telefonia com as características listadas no termo 
de referência. Está correto o nosso entendimento? Caso negativo, favor esclarecer. 
Resposta. A Contratada deverá disponibilizar o sistema conforme previsto neste Termo de Referência. 

68) No requerimento 5.11.11.4 é requisitado que os equipamentos que atingirem o fim do ciclo de vida 
(EOS – End of Support) durante a vigência do contrato, deverão ser substituídos por equipamentos 
novos, do mesmo fabricante e com ciclo de vida ativo, conforme indicação de modelo do fabricante e 
que garanta toda a compatibilidade com toda a solução instalada. Gostaríamos do seguinte 
esclarecimento: entendemos que está substituição deverá acontecer apenas para os equipamentos 
do grupo 1. Está correto o nosso entendimento? Caso negativo, favor esclarecer. 
Resposta. A descrição do processo de substituição dos equipamentos está descrito no item 5.11.11.4. 

69) No requerimento 5.11.11.4 é solicitado que os equipamentos que atingirem o fim do ciclo de vida 
(EOS – End of Support) durante a vigência do contrato, deverão ser substituídos por equipamentos 
novos, do mesmo fabricante e com ciclo de vida ativo, conforme indicação de modelo do fabricante e 
que garanta toda a compatibilidade com toda a solução instalada. Gostaríamos do seguinte 
esclarecimento: A informação do ciclo de vida dos equipamentos instalados na cidade administrativa 
é pública, portanto entendemos que a informação referente aos equipamentos que irão alcançar o 
fim do ciclo de vida durante a prestação do serviço deverá fazer parte do requerimento. A tabela 
abaixo utiliza a data 30/08/2014 como início estimado da prestação de serviço, desta forma é possível 
destacar quais equipamentos entrarão em EOS durante a prestação de serviço. Entendemos que 
incluir a informação abaixo no texto do requerimento irá contribuir para a formação de preço 
adequada de todos os parceiros Cisco, evitando desvios durante a prestação do serviço no que se 
refere aos custos e quantificação de equipe técnica em quantidade adequada. Está correto o nosso 
entendimento? 
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Resposta. A redação do item não será alterada. 

 
70)  No requerimento 5.11.11.4 é solicitado que os equipamentos que atingirem o fim do ciclo de vida 

(EOS – End of Support) durante a vigência do contrato, deverão ser substituídos por equipamentos 
novos, do mesmo fabricante e com ciclo de vida ativo, conforme indicação de modelo do fabricante e 
que garanta toda a compatibilidade com toda a solução instalada. Gostaríamos do seguinte 
esclarecimento: Os equipamentos destacados abaixo mediante a data de início da prestação de 
serviço deverão entrar em EOS durante a vigência do contrato, mas conforme o requerimento 
5.11.11.4, destacado acima, estes equipamentos deverão ser substituídos por equipamentos novos, 
do mesmo fabricante e com ciclo de vida ativo, conforme indicação de modelo do fabricante e que 
garanta toda a compatibilidade com toda a solução instalada. Conforme o fabricante Cisco tais 
equipamentos não serão mais suportados nas datas abaixo, e também não terão substitutos diretos 
no portfólio Cisco. Portanto, entendemos que estes equipamentos não deverão ser substituídos. Está 
correto o nosso entendimento? Caso negativo, favor esclarecer. 

 

 
Resposta. A redação do item não será alterada. 
 

71) No requerimento 5.11.11.4 é solicitado que os equipamentos que atingirem o fim do ciclo de vida 
(EOS – End of Support) durante a vigência do contrato, deverão ser substituídos por equipamentos 
novos, do mesmo fabricante e com ciclo de vida ativo, conforme indicação de modelo do fabricante e 
que garanta toda a compatibilidade com toda a solução instalada. Gostaríamos do seguinte 
esclarecimento: Conforme o requerimento 5.11.11.4 estacado acima os equipamentos abaixo, 
conforme a data sugerida de início da prestação de serviço, deverão ser substituídos durante a 
vigência do contrato.  Devido à complexidade para substituir tais equipamentos, pois os mesmos 
deverão ser trocados pelo produto Cisco ISE, entendemos que no texto do edital deverá constar todos 
as funcionalidades de segurança atualmente utilizadas na Cidade Administrativa e que deverão ser 
mantidas na solução Cisco ISE. Está correto o nosso entendimento?  Caso negativo, favor esclarecer. 
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Resposta. O entendimento não está correto. Esta informação será repassada a Contratada após a 
assinatura do contrato. 

 
72) No requerimento 5.2.1.3 é solicitado um atestado de capacidade técnica, no qual é requerido a 

comprovação de prestação de serviço de operação, manutenção preventiva, manutenção corretiva, 
gerenciamento e monitoramento de infraestrutura de segurança composta por firewall com múltiplos 
contextos/partições (mínimo de 10 contextos/partições), IPS (Intrusion  Prevention System),  NAC/ACS 
(Network Access Control/Access Control Server) e MARS (Monitoring, Analysis and Response System), 
para prover segurança de, no mínimo, 4000 usuários. Gostaríamos do seguinte esclarecimento: 
Devido ao fato que o equipamento MARS não ser mais comercializado pelo fabricante Cisco, e que o 
mesmo entrará em EOS em breve e não terá um substituto direto disponibilizado pelo fabricante, 
além disto, por se tratar de uma solução de baixíssima aceitação no mercado, entendemos que para 
fomentar a competitividade do processo, este requerimento não será mais necessário. Está correto o 
nosso entendimento? Caso negativo, favor esclarecer. 
Resposta O entendimento está correto. A redação do item foi alterada. 

 
73) No requerimento 5.2.1.2 é solicitado um atestado de capacidade técnica, no qual é requerido a 
comprovação de prestação de serviço de operação, manutenção preventiva, manutenção corretiva, 
gerenciamento e monitoramento de solução de rede de telefonia IP e mensagens unificadas que 
contenha 50 adaptadores para utilização de equipamento de FAX analógicos (ATA) e uma licença de 
software de bilhetagem. 
Resposta. A redação do item foi alterada.  

 


