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PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NC 0760-16 
 
 
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE HOSTS, NA MODALIDADE DE HOSTING E COLOCATION, CANAIS 
MPLS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, IMAGEM E ÁUDIO E ACESSO À INTERNET EM BANDA LARGA 

PARA USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU E SEUS ESCRITÓRIOS LOCALIZADOS EM FOZ DO 
IGUAÇU, CURITIBA, SANTA HELENA, GUAÍRA, NO PARANÁ; BRASÍLIA - DF E SÃO PAULO - SP  

 
 

ADITAMENTO 1 
 
 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NC 0760-16, a ITAIPU responde perguntas formuladas por 
interessadas nesta licitação: 
 
 
PERGUNTA 1 
“Na tabela disponibilizada no item 3.1.1.1. – TOPOLOGIA, há uma relação de endereços. 
Solicitamos que seja identificado se está nesta tabela a informação dos endereços da rede 
MPLS que interligará os escritórios que são segregados da rede principal.” 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. Os endereços da rede segregada estão nesta tabela. 
 
 
PERGUNTA 2 
“Qual o motivo de existir na tabela 3.1.1.1 – TOPOLOGIA dois canais de MPLS para o mesmo 
endereço. Solicitamos esclarecimento quanto a esta tabela.” 
 
RESPOSTA 
Existem dois canais por motivo de redundância (backup) e balanceamento nos itens que as 
larguras de banda são idênticas. 
 
 
PERGUNTA 3 
“Item 3.1.6  - SERVIÇO IP – ACESSO INTERNET - PORTAL DE COMPRAS. Solicitamos informar qual 
o endereço para entrega deste link de internet.” 
 
RESPOSTA 
Usina Hidrelétrica Itaipu, localizada na Av. Tancredo Neves, 6731, em Foz do Iguaçu, Paraná. 
 
 
PERGUNTA 4 
“Item 3.1.7  - SERVIÇO IP – ACESSO INTERNET - VIDEOCONFERENCIA / VOIP.  Solicitamos 
informar qual o endereço para entrega deste link de internet.” 
 
RESPOSTA 
Idem resposta da pergunta 3. 
 
 
PERGUNTA 5 
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“Item 3.1.8  - SERVIÇO IP – ACESSO INTERNET - - TURISMO.  Solicitamos informar qual o 
endereço para entrega deste link de internet.” 
 
RESPOSTA 
Idem resposta da pergunta 3. 
 
 
PERGUNTA 6 
“Item 3.1.9  - SERVIÇO IP – ACESSO INTERNET - - VISITANTES  Solicitamos informar qual o 
endereço para entrega deste link de internet.” 
 
RESPOSTA 
Idem resposta da pergunta 3. 
 
 
PERGUNTA 7 
“Item 3.1.10.6 – Este item versa sobre informações de última milha. Nosso entendimento é que 
podemos entregar alguns acessos usando última milha de terceiros, desde que o acesso seja 
dedicado e não compartilhado. Nosso entendimento está correto?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. 
 
 
PERGUNTA 8 
“Item 3.2.3.3 – FIREWALL – Neste texto fala sobre o ambiente composto por 2 Firewalls do 
fabricante Checkpoint. Perguntamos: 
a) Estes firewalls são de propriedade da ITAIPU e entrarão como colocation?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento incorreto. Trata-se de firewalls que estarão no ambiente de Hosting. 
 
 
PERGUNTA 9 
“b. Caso contrário, solicitamos flexibilizar a utilização de Firewall de outro fabricante que 
possui as mesmas capacidades solicitadas neste edital e assim evitar cerceamento de 
participação.” 
 
RESPOSTA 
Sim. Pedido deferido.  
 
 
PERGUNTA 10 
“Após análise de todos os documentos deste EDITAL não está claro o prazo de 
instalação/ativação dos serviços assim como prazo de contrato. Poderiam nos informar este 
prazo?” 
 
RESPOSTA 
i) Quanto ao prazo de instalação e ativação dos novos serviços, favor se reportar ao item III, 
letra A, deste aditamento; ii) quanto ao prazo de vigência, favor se reportar a Cláusula 46 da 
Minuta do Contrato. 
 
 
PERGUNTA 11 
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“Analisando as informações de valores máximos a serem praticados, entendemos que o mesmo 
aplica somente ao fornecimento do serviço de Rede MPLS e Links de Internet, não encontramos 
referencia destes valores para os demais serviços. Poderiam nos informar este valor?” 
 
RESPOSTA 
Houve um problema técnico na primeira hora de publicação, sendo sanado em instantes. Favor 
rever o Orçamento Estimado então publicado. 
 
 
PERGUNTA 12 
“Analisando a especificação técnica (Anexo I) – Item 3.2.2 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE 
“COLOCATION”, considerando ser uma área 100% administrada pelo Cliente, entendemos que a 
localização do Datacenter que prestará este serviço deve ser na mesma localização da Sede da 
Contratante que atualmente é em Curitiba/PR. Esta correto nosso entendimento?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento incorreto, pois o data center pode estar em qualquer local do território 
nacional. Favor se reportar ao item II, letra A, deste aditamento.  
 
 
PERGUNTA 13 
“Analisando a especificação técnica (Anexo I) – Item 3.2.1.4.2 - A solução de conectividade 
deve possibilitar a conexão entre todos os ambientes contratados (Hosting e Colocation), 
devendo refletir física e logicamente a topologia definida por ITAIPU. – Não está claro na 
especificação técnica qual a velocidade e a tecnologia de conectividade entre estes 2 
ambientes (Hosting e Colocation), entendemos que para uma garantia de melhor expectativa 
de comunicação a tecnologia a ser implantada é Gigabit. Esta correto nosso entendimento?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. Observa-se que a conectividade entre estes dois ambientes deve ser no 
mínimo Gigabit.  
 
PERGUNTA 14 
“Analisando a especificação técnica – Item 3.1.2.5 Eventuais mudanças de endereço dos 
enlaces contratados não poderão representar custos adicionais para a ITAIPU. Nos casos de 
exceção, em locais que estejam fora de ATB (Área de Tarifação Básica) ou necessitarem de um 
investimento que cause desequilíbrio econômico-financeiro contratual serão vistos 
pontualmente a necessidade de compartilhamento do investimento envolvido. Esta correto 
nosso entendimento?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento incorreto. O preço deve contemplar todos os custos.  
 
 
PERGUNTA 15 
“Analisando ANEXO II – Orçamento estimado Item 2, o preço unitário de R$ 128,28 é para 
gerenciamento unitário de cada link, sendo 22 links gerenciados, o custo unitário deveria ser 
de R$ 2.822,16 e o preço total de R$ 67.731,84. Esta correto nosso entendimento?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto.  
 
 
PERGUNTA 16 
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“Restou uma dúvida em relação ao edital do Pregão Eletrônico NC 076/2016, com o objeto de 
contratação de SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE HOSTS, NA MODALIDADE DE HOSTING E 
COLOCATION, CANAIS MPLS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, IMAGEM E ÁUDIO E ACESSO À INTERNET 
EM BANDA LARGA PARA USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU E SEUS ESCRITÓRIOS LOCALIZADOS EM 
FOZ DO IGUAÇU, CURITIBA, SANTA HELENA, GUAÍRA, NO PARANÁ; BRASÍLIA - DF E SÃO PAULO – 
SP. 
Precisamos, para a composição de preços, do detalhamento do número de chamados e escopo 
de trabalho do ambiente interno da ITAIPU.” 
 
RESPOSTA 
i) O numero de chamados é variável e decorrente desta prestação destes serviços; ii) O escopo 
de trabalho do ambiente interno da Itaipu está definido no subitem 3.3.1.2 das Especificações 
Técnicas.  
 
 
PERGUNTA 17 
“Nosso entendimento é que o Datacenter que atenderá os requisitos do edital pode estar 
localizado em qualquer estado da Federação do Brasil, desde que a rede de dados atenda os 
requisitos de da rede MPLS dos estipulados no item 3.1.3.5. Nosso entendimento está correto?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. Favor se reportar ao item II, letra A, deste aditamento.  
 
 
PERGUNTA 18 
“No item 3.2.2. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE “COLOCATION” há menção de conformidades 
nos subitens 1.2.1 a 1.2.8. Não encontramos estes itens no ANEXO I. Seria possível identifica-
los para nós?” 
 
RESPOSTA 
Favor se reportar ao item II, letra B, deste aditamento.  
 
 
PERGUNTA 19 
“Em análise do edital, item BASES e CONDIÇÕES, item 2.15.2: 
 
2.15.2 - Os preços deverão ser cotados, considerando: 
 
a) o Orçamento Estimado, Anexo II; 
b) as condições e a forma de pagamento, o local e os prazos para a execução do objeto desta 
licitação, conforme definido na Minuta de Contrato, Anexo IV deste CBC; 
c) a isenção tributária referida neste CBC, atentando, quando for o caso, para o disposto na 
Lei Complementar de Foz do Iguaçu n° 206, de 12 de junho de 2013; 
d) todos os custos, de qualquer natureza, incorríveis para a execução do contrato. 
 
Quanto à alínea “a”, supra, os preços deverão ser cotados considerado o orçamento do Anexo  
 
II. Ocorre que no referido não há os valores máximos para os itens de datacenter, 
correspondente ao item 3 da proposta comercial. 
 
Necessário esclarecimentos e informações para composição da proposta.” 
 
RESPOSTA 
Favor se reportar a resposta da pergunta 11.  



  
  Aditamento 1 

 

  
Pregão Eletrônico Nacional NC 0760-16 – Hospedagem de hosts 

 5

 
 
PERGUNTA 20 
“No tocante ao item 3.2. SERVIÇOS DE DATA CENTER, entendemos que os itens e subitens de 
3.2.1 se aplicariam ao datacenter dedicado ao hosting e o item 3.2.2 INFRAESTRUTURA E 
SERVIÇOS DE “COLOCATION” se aplicariam ao datacenter dedicado ao colocation. Está correto? 
Explique.” 
 
RESPOSTA 
i) O subitem 3.2 das Especificações Técnicas apresentam as características do datacenter que 
deve acomodar tanto a região de Hosting como de Colocation; ii) O subitem 3.2.2 apresentam 
especificações mais detalhadas da região de Colocation localizada dentro do datacenter com 
as características mapeadas no item 3.2.1. 
 
 
PERGUNTA 21 
“Para o item 3.2.2.2. “A estrutura física fornecida deve ser composta por 06 (seis) meio Racks 
de 19” com 22U´s utilizáveis, garantindo até 3KVAs Nominal por meio rack para uso.....” 
entendemos que podemos fornecer 3 (três) racks full com 6KVAs, totalizando os 06 (seis) meio 
racks solicitados. Está correto? Explique?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. Podem ser fornecidos 3 racks de 44Us Livres, com 6KVAs cada um deles, 
com capacidade de serem subdivididos em 2, conforme descrito no subitem 3.2.2.2 da 
Especificações Técnicas. 
 
 
PERGUNTA 22 
“Para o item 3.2.2.7. “A região de Colocation deve ser considerada pela contratada como um 
único ambiente, independente da quantidade e localização dos racks dentro do Data Center”. 
Entendemos que a sala do colocation deverá ser separada e independente da localização dos 
servidores hospedados em regime de hosting. Está correto?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto.  
 
 
PERGUNTA 23 
“3.2.4. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE BACKUP / RESTORE, gostaríamos de saber a 
volumetria necessária para o backup, o tempo de retenção, as quantidades de versões e os 
períodos entre os backups?” 
 
RESPOSTA 
Favor se reportar ao item III, letra B, deste aditamento.  
 
 
PERGUNTA 24 
“Para 3.3.4. HORÁRIO DE TRABALHO – OPERADOR e 3.3.5. HORÁRIO DE TRABALHO – 
SUPERVISOR, são solicitados 7 profissionais, sendo seis operadores e um supervisor? Necessário 
ter conhecimento no edital quais as localidades em que estarão alocados estes profissionais.” 
 
RESPOSTA 
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i) Entendimento incorreto. Exige-se 8 profissionais, sendo 6 operadores e 2 supervisores; ii) o 
local de trabalho é a Usina Hidrelétrica Itaipu, localizada na Av. Tancredo Neves, 6731, em Foz 
do Iguaçu, Paraná. 
 
 
PERGUNTA 25 
“Os supervisores terão que ter formação em Ciência da Computação, com certificação em 
LPIC, RHCE, MCP ou ITIL V2. A descrição ou indica que os profissionais poderão ter uma das 
certificações acima (LPIC, RHCE, MCP)? A certificação ITIL V2 seria suficiente?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. No caso o supervisor com a certificação ITIL, combinada com a 
formação em computação, atende a exigência. 
 
 
PERGUNTA 26 
“3.2.3.2 SERVIDORES VIRTUAIS 
Qual é a distribuição e versão Linux requerida? 
 
RESPOSTA 
Qualquer versão Linux compatível com o Red Hat no mínimo versão 7.  
 
 
PERGUNTA 27 
Qual o SO do servidor de FTP? 
 
RESPOSTA 
Deve ser a versão Linux mencionada na resposta anterior. 
 
 
PERGUNTA 28 
Não identifiquei servidores Windows na RFP? 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. Não existem servidores Windows. 
 
 
PERGUNTA 29 
“3.2.5 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 
Pode ser fornecida outra ferramenta para o acompanhamento do usuário final, como CA?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. Pode ser fornecida desde que atenda os requisitos especificados no 
subitem 3.2.5, sendo complementada com a ferramenta de monitoramento externo Pingdon 
Enterprise, conforme subitem 3.2.5.3. 
 
 
PERGUNTA 30 
“3.2.6.2 SISTEMA WAF 
Estou entendendo que a solução a ser considerada é a F5, está correto o meu entendimento?” 
 
RESPOSTA 
A solução pode ser qualquer uma que esteja como líder no quadrante magico do Gartner. Além 
disso, favor se reportar a exclusão estabelecida no item IV deste aditamento.  
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PERGUNTA 31 
“3.3.1.1 letra “b” ATENDIMENTO DE SERVICE DESK 
Refere-se somente aos serviços providos pela EMBRATEL à ITAIPU no escopo de Hosting, 
Colocation e Redes. Ou seja, não se refere ao ambiente interno da ITAIPU. Está correto 
entendimento?” 
 
RESPOSTA 
O entendimento está correto. Refere-se aos serviços de suporte local a ser prestado pela 
contratada em atendimento ao Ambiente Externo à ITAIPU – Data Center (Hosting e 
Colocation) e Redes de Comunicação de Dados IP MPLS. 
 
 
PERGUNTA 32 
“3.3.6 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
Favor informar a quantidade de equipamentos por localidade a ser atendida; 
 

RESPOSTA 
Resposta prejudicada. Não foi possível compreender a pergunta em função de que o subitem 
3.3.6 não versa sobre localidade ou equipamentos. 
 
 
PERGUNTA 33 
Precisamos, para a composição de preços, do detalhamento do número de chamados e escopo 
de trabalho do ambiente interno da ITAIPU?”  
 
RESPOSTA 
Favor se reportar a resposta da pergunta 16.  
 
 
 
II) Em conformidade com o disposto em 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do 
Pregão Eletrônico Nacional NF 2116-15, a ITAIPU altera: 
 

A) parte da tabela do subitem 3.1.1.1 das Especificações Técnicas: 
 
DE: 

Curitiba - PR 

ITAIPU 
Data Center da Contratada – ITAIPU 
Binacional 

1 80 Mbps 

ITAIPU 1 80 Mbps 

FIBRA Data Center da Contratada – Fundação 
ITAIPU - FIBRA 

1 10 Mbps 

 
 
PARA: 

Curitiba - PR 

ITAIPU 
Data Center da Contratada.  

1 80 Mbps 

ITAIPU 1 80 Mbps 

FIBRA Data Center da Contratada. 1 10 Mbps 

 
 

B) o subitem 3.2.2 das Especificações Técnicas: 
 

DE: 



  
  Aditamento 1 

 

  
Pregão Eletrônico Nacional NC 0760-16 – Hospedagem de hosts 

 8

Modalidade caracterizada pelo fornecimento de estrutura física para acomodar 
equipamentos de propriedade de ITAIPU ou de responsabilidade compartilhada entre 
ITAIPU e CONTRATADA em uma área exclusiva dentro do DataCenter da CONTRATADA, 
estando devidamente conectados a rede elétrica, segurança física, climatização e demais 
estruturas ambientais necessárias e que estejam em conformidade ao definido nos sub-
itens 1.2.1 a 1.2.8. 
 
PARA: 
Modalidade caracterizada pelo fornecimento de estrutura física para acomodar 
equipamentos de propriedade de ITAIPU ou de responsabilidade compartilhada entre 
ITAIPU e CONTRATADA em uma área exclusiva dentro do datacenter da CONTRATADA, 
estando devidamente conectados a rede elétrica, segurança física, climatização e demais 
estruturas ambientais necessárias e que estejam em conformidade ao definido no subitem 
3.2.1. 

 
 
 
III) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NC 0760-16, a ITAIPU insere: 
 

A) o §4º na Cláusula 7ª,    Capítulo VI - Obrigações da Contratada, na Minuta do Contrato: 
 
§ 4º A CONTRATADA deverá instalar os equipamentos e ativar os novos serviços em até 90 
(noventa) dias corridos contados da assinatura deste Instrumento. 
 
B) o subitem 3.2.4.9 nas Especificações Técnicas: 
 
3.2.4.9 A volumetria deve ser aderente ao dimensionamento do ambiente de Hosting e 
possuir no mínimo a politica diária de 7 versões, semanal de 4 versões, mensal de 12 
versões e 4 versões anuais.   

 
 
 
IV) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NC 0760-16, a ITAIPU exclui a letra “f”, subitem 3.2.6.2 
das Especificações Técnicas. 
 
 
V) Permanecem inalteradas as demais condições do Caderno de Bases e Condições do 
Pregão Eletrônico Nacional NC 0760-16. 
 
 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico  Data: 27 de junho de 2016 

 


