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CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Assunto: Pregão Presencial nº 001/2009 - INFOVIA.RJ 2.0 
Referência: Fevereiro/2010  
 
 

ESCLARECIMENTOS AOS PRETENSOS LICITANTES 
 
 
ESCLARECIMENTO 1 
 
1) No Anexo I, item 6.2.1"... Para implantação da INFOVIA.RJ 2.0, a CONTRATADA deverá apresentar, no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da formalização contratual, um cronograma de instalação dos 
circuitos e serviços, a ser elaborado em conjunto com o PRODERJ, atendendo a exigência de prazo 
estabelecida em 120 (cento e vinte) dias para a totalidade das ativações, com mínimo de 25% ao mês. O 
não cumprimento dos prazos aqui estabelecidos acarretará no pagamento, pela CONTRATADA, de uma 
multa mensal de valor igual ao cobrado por cada circuito não atendido no prazo determinado." 
Visando o melhor atendimento às necessidades do Contratante e o comprometimento no atendimento as 
instalações requeridas, solicito que o prazo para ativação da totalidade seja ampliado para 270 (duzentos e 
setenta) dias. Esta alteração,aumentará a competitividade no certame, proporcionando um ganho real ao 
PRODERJ. Este pedido será acatado? 
 
Resposta: Atender a exigência do Termo de Referência – TR (Anexo I). 
 
ESCLARECIMENTO 2 
 
2) No Anexo I, item 6.2.1"... A CONTRATADA tem o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir 
da data da assinatura do contrato, para início da implantação/migração dos pontos ativos da rede."
Tendo em vista a necessidade de abordagem as localidades, e sendo necessário aquisição de 
equipamentos dentre outros insumos, solicito que o prazo de instalação seja alterado para 120 dias. Este 
pedido será acatado? 
 
Resposta: Não. Atender a exigência do Termo de Referência – TR (Anexo I). 
 
3) No Anexo I, item "7.4.1 A CONTRATADA (Operadora A e Operadora B) deverá garantir a latência média 
máxima para as seguintes velocidades discriminadas na tabela a seguir. Tendo em vista a existência de 
circuitos com a tecnologia satélite, assim, solicito que a latência seja de 700 ms. Este pedido será acatado? 
 

Velocidade Latência Média Máxima 

256 Kbps 120 ms 
512 Kbps 100 ms 
1 Mbps 85 ms 
Acima de 2 Mbps 70 ms 
Tecnologia Satélite 700 ms 

 
 
Resposta: Foi incluída a Latência de 700 ms. 
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ESCLARECIMENTO 3  
 
Na Planilha de Preços Unitários - Anexo III-A, estão identificados por itens as quantidades de locais a serem 
atendidos, com suas respectivas tecnologias. Para melhor elaborar a valoração dos circuitos a serem 
ofertados para este certame, solicito que sejam encaminhados os endereços completos para os referidos 
atendimentos. Esta solicitação será acatada? 
 
Resposta: Informamos que já foi esclarecido nas duas audiências públicas ocorridas, de que se trata de um 
Registro de Preços, onde nos Anexos III – A e III-B, estão relacionadas as localidades a serem atendidas 
num primeiro momento. 
 
ESCLARECIMENTO 4 
 
Na Planilha de Preços Unitários - Anexo III-A e Anexo III-B, coluna “QTDE.”, está identificando a quantidade 
de pontos a serem atendidos? Ou seja, Operadora A – 134.637 pontos e Operadora B – 627 pontos? Caso 
negativo, quantos pontos (localidades) deverão ser entregues mensalmente por cada Operadora? 
 
Resposta: Informamos que já foi esclarecido nas duas audiências ocorridas, que se trata de um Registro de 
Preços, onde nos Anexos III – A e III-B, estão relacionadas as localidades a serem atendidas num primeiro 
momento. 
 
ESCLARECIMENTO 5
 
Em atenção ao referido Edital, estamos solicitando o seguinte esclarecimento: Tendo em vista que a 
planilha fornecida para os "Endereços do Núcleo Central" apresenta 25 endereços e o Edital informa 
que para a "Operadora B" são 627 pontos de atendimento, e sendo nosso entendimento que serão 
necessário 627 endereços para a "Operadora B", como poderemos encontrar os outros 602 endereços? 
Caso não sejam 627 endereços de atendimento, favor encaminhar o quantitativo de atendimento com seus 
respectivos endereços. 
 
Resposta: Informamos que trata-se de um Registro de Preços, com previsão estimada na quantidade de 
links e detalhamento da demanda inicial. 
 
ESCLARECIMENTO 6 
 
Item 5.3 do Edital  - Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o controle 
de um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas.” 
O Edital permite Consórcio e conforme vem sendo mencionado no item acima, entende-se que há restrição 
a participação de empresas que se consorciam no mercado de Telecomunicações para prestar o serviço, 
objeto do Edital. 
O art. 33, IV da Lei 8666/93 que trata da participação de empresas em Consórcio, difere do que consta no 
item acima, senão vejamos: 
“IV- impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de mais de um 
consórcio ou isoladamente.” 
Nota-se que conforme descrito acima no art. 33, IV da Lei 8666/93, a empresa que se consorciou com outra 
em um lote, não poderá participar se consorciando com outra empresa ou isoladamente e participar de outro 
lote na mesma Licitação, pois há vedação legal. Ou seja, nota-se que o texto acima destacado é diferente 
do item 5.3 do Edital, que restringe a competição e a participação de empresas que se consorciam para 
prestarem o serviço, objeto do Edital na Licitação. 
Desta forma, o item 5.3 do Edital deve ser revisto e alterado, sob pena de restringir a participação da nossa 
empresa constituída em consórcio na Licitação, bem como outras que porventura venham a se consorciar. 
Nossa solicitação será acatada? 
 
Resposta: SIM. Permitida a participação em Consórcio. 
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ESCLARECIMENTO 7
 
Item 17 do Edital – DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO - Os pagamentos serão efetuados, 
preferencialmente, através do crédito em conta corrente do Banco ITAÚ, cujo número e a agência deverão 
ser informados pelo adjudicatário até a data da assinatura do Contrato.” 
Nossa empresa e outras operadoras, trabalham com o sistema de faturamento, por Nota Fiscal/Fatura, 
emitida com código de barras para pagamento, em apenas uma via única, modelo 22, de serviço de 
telecomunicações, conforme legislação da Secretaria de Fazenda.  
As vantagens para o cliente são: garantia da baixa automática das Faturas no sistema da nossa empresa, 
em 5 dias úteis após o pagamento; evitar a cobrança em duplicidade; e suspensão indevida do serviço.  
Vantagem para a nossa empresa: redução de inadimplência e garantia de satisfação do cliente. 
Cabe ressaltar que existem outros Órgãos da administração pública que acataram as nossas solicitações, 
no que se refere aos levantados acima, obtendo assim, bastante êxito. 
Desta forma solicitamos que seja inserida no item 13.1 do Edital a possibilidade de ser efetuado o 
pagamento das faturas mediante o código de barras. 
Nossa solicitação será acatada? 
 
Resposta: Sim, inserida essa possibilidade. 
 
ESCLARECIMENTO 8 
 
Item 17.3 do Edital – DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO - A contratada deverá encaminhar a fatura para 
pagamento ao PRODERJ, dando entrada pelo Protocolo do mesmo, localizado na Av. Nilo Peçanha nº 
175/23º andar (entrada pela Rua da Ajuda nº 5) – Centro - Rio de Janeiro – RJ, acompanhada de 
comprovante de recolhimento mensal do FGTS e INSS relativa à mão de obra empregada no Contrato.” 
O item do Edital acima destacado exige que sejam apresentados pela Contratada à Contratante, para efeito 
de realização do pagamento, os seguintes documentos, comprobatórios da regularidade fiscal: comprovante 
de recolhimento mensal do FGTS e INSS relativa à mão de obra empregada no Contrato. 
Contudo, tal exigência é excessiva e burocrática, salientando-se que através de mera consulta ao SISTEMA 
DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE SERVIÇOS GERAIS - SICAF será possível comprovar-se a 
regularidade pretendida, porém de forma mais simples e célere, mas igualmente eficaz. 
A propósito, o art. 4º, inciso XIV, da Lei n.º. 10.520/2002 permite, inclusive, a verificação das condições de 
habilitação da licitante mediante consulta ao SICAF, logo, o referido sistema pode ser igualmente 
consultado quando da realização dos pagamentos devidos ao Contratado: 
“Art. 4º  A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as 
seguintes regras: 
(...) 
XIV - os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem do Sistema 
de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf e sistemas semelhantes mantidos por Estados, 
Distrito Federal ou Municípios, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados nele 
constantes;”. 
Desta forma, solicitamos seja permitido alternativamente à entrega dos referidos documentos, seja feita 
consulta ao SICAF pela Contratante, como forma de verificar-se a regularidade fiscal da Contratada. 
Nossa solicitação será acatada? 
 
Resposta: NÃO. Solicitamos atender ao Edital 
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ESCLARECIMENTO 9 
 
Item 17.7 do Edital – DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO - Os pagamentos eventualmente realizados com 
atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de 
atualização financeira pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE – INPC e juros moratórios de 
0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao 
estabelecido neste Edital serão feitos mediante desconto de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês pro 
rata die.” 
Destacamos, neste caso, que a Lei 8.666/93, em seu artigo 40, exige que estejam previstas no Edital as 
penalidades e os critérios de atualização financeira aplicáveis em razão do atraso no pagamento das 
faturas: 
“Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição 
interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será 
regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início 
da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: 
XIV - condições de pagamento, prevendo: 
d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais 
antecipações de pagamentos;” (g.n.) 
Da mesma forma, estes aspectos encontram-se amplamente difundidos na Doutrina bem como solidificados 
na jurisprudência, conforme ensina Marcos Juruena em sua obra “Licitações e Contratos Administrativos”: 
“Para a mora deve haver pena mesmo quando esta for da administração, já que é preciso que se pague 
aquele valor ajustado. Do contrário, nenhuma utilidade terão as cláusulas de preço e condições de 
pagamento. Se não há recomposição do valor da moeda, numa economia inflacionária, obtém o mau 
pagador um enriquecimento sem causa, repudiado pelo Direito.” 
No mesmo sentido, Marçal Justen Filho, em seus “Comentários à Lei de Licitações & Contratos 
Administrativos”, assim leciona: 
“O sujeito (inclusive o Estado) tem o dever de cumprir a prestação assumida, no prazo e condições 
determinadas. Ao infringir este dever, se sujeita à obrigação de indenizar a parte inocente por perdas e 
danos. Entre os danos emergentes encontra-se, no mínimo, a perda do valor da moeda proveniente da 
inflação. Portanto, se o Estado atrasar o pagamento, deverá pagar com correção monetária. Os Tribunais 
não têm hesitado em seguir este caminho, na vigência do Plano Real. Adota-se, geralmente a variação do 
IGP-M da FGV como índice para apuração da correção monetária.” 
Desta forma, resta claro que o Edital e a minuta do contrato devem ser alterados de maneira a se substituir 
a previsão de: a) multa moratória de 2%; b) juros moratórios de 1% ao mês, calculados pro-rata-die; e c) 
correção monetária, calculada pro-rata-die, com base na variação do IGP-DI (FGV). 
Nossa solicitação será acatada? 
 
Resposta: NÃO. Solicitamos atender ao Edital - Minuta padrão da PGE. 
 
ESCLARECIMENTO 10
 
Item 17.8 do Edital – DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da 
data da apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta se referir, poderá o contratado 
fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo valor do Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE - 
INPC, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução 
do objeto contratual, na forma do que dispõe o artigo 40, inciso X, da Lei nº 8.666/93 e os artigos 2º e 3º da 
Lei nº 10.192, de 14.02.2001.” 
Inicialmente, cabe esclarecer que, sendo o objeto deste certame Dados prestado em regime privado, 
mediante autorização da ANATEL, a cobrança pela prestação deste(s) serviço(s) será feita mediante preço. 
Ocorre que, da análise do Edital e seus anexos esta licitante verificou a obscuridade em relação ao reajuste 
dos preços relativos aos serviços ora licitados o que constitui clara violação ao direito constitucional dos 
contratantes com a Administração Pública de terem preservado o equilíbrio econômico financeiro da 
contratação. 
Aplicam-se aos contratos de prestação de serviços contínuos os princípios gerais relacionados a reajuste de 
preços, sendo a regra geral que, decorridos 12 meses (computados a partir da data limite para 
apresentação da proposta ou do orçamento a que este se referir), haverá o reajuste. 
Necessário destacar que a Lei n.º. 8.666/93, em seu artigo 55, determina que estejam previstas na minuta 
contratual as penalidades e critérios de atualização financeira aplicáveis, conforme destacado a seguir, a 
saber: 
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“Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 
... 
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de 
preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 
pagamento;”  
Além disso, o art. 40, inciso XI, da Lei n.º. 8.666/1993 determina a necessidade de o Edital prever, dentre 
outros aspectos, o critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida 
a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do 
orçamento a que se refere a proposta, até a data do adimplemento de cada parcela.  
Portanto, conforme a lei, os preços ofertados pelos interessados deverão ser reajustados automaticamente, 
independente, de pedido dos mesmos, utilizando-se um critério escolhido previamente pela Administração e 
constante do Edital.  
Desde modo, obscuridade percebida na minuta de contrato/Edital exclui o direito do Contratante à 
recomposição de preços, que com a Constituição de 1988 ganhou status constitucional.  
Assim, a norma geral que trata da matéria de licitações e contratos administrativos dispõe como sendo 
cláusula necessária ao contrato/Edital a previsão de reajustamento de preços, com a respectiva definição de 
seus índices.  
Logo, ao contrariar este dispositivo, o Edital macula o direito do contratado ao reequilíbrio econômico 
financeiro da contratação, o que não pode ser permitido.  
Desta forma, resta claro que o Edital e a minuta de contrato devem ser alterados, de maneira a incluir-se a 
previsão abaixo, como esta licitação ora solicita a V. Sª.: 
“Os preços serão reajustados em prazos não inferiores a 12 (doze) meses, conforme variação do IST 
(Índice de Serviços de Telecomunicações) ou outro que venha a substituí-lo no setor de telecomunicações, 
sendo tal reajuste de aplicação imediata e automática, levando em consideração a data base estipulada na 
proposta/contrato”. Nossa solicitação será acatada? 
 
Resposta: NÃO. Solicitamos atender ao Edital - Minuta padrão da PGE. 
 
ESCLARECIMENTO 11 
 
18 – DAS PENALIDADES: “18.2 - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais 
sujeitará o contratado à multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo, sobre 
o valor de Nota de Empenho, ou do saldo não atendido, respeitados os limites da lei civil e sem prejuízo da 
possibilidade de rescisão unilateral do Contrato pela Administração e da aplicação das sanções previstas 
neste Edital e na legislação inicialmente citada.” 
Nosso entendimento: as penalidades devem ser aplicadas em conformidade com os princípios de 
razoabilidade e proporcionalidade, inerentes à Administração Pública, buscando seu único fim, qual seja, 
ressarcir um dano causado, e não gerar o desequilíbrio do contrato. Afinal, somente desta forma estar-se-á 
assegurando uma conduta justa e ilibada da Administração na prática de seus atos. 
Desta forma, faz-se necessária a revisão do índice da penalidade moratória no dispositivo destacado, 
valendo ressaltar que, o usual é exigir multa sobre o evento, parcela do serviço em atraso ou valor mensal 
do contrato a ser apurada por hora, fração ou dia, dependendo da criticidade do evento ou da parcela do 
serviço paralisado. Em todos os casos, este tipo de penalidade é limitado ao percentual de 10% (dez por 
cento) sobre o evento, parcela do serviço em atraso ou valor mensal do contrato, o que for aplicável e 
devido na época do inadimplemento. 
Nossa solicitação: Alteração da redação do item, bem como da clausula décima terceira da Minuta do 
Contrato, contemplando nossas ponderações. 
 
Resposta: Solicitamos atender ao Edital - Minuta padrão da PGE. 
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ESCLARECIMENTO 12 
 
DA MINUTA DO CONTRATO: CLÁUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE  
“8.1 – A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes 
de culpa ou dolo na execução do CONTRATO, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela 
presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.” 
O item acima destacado estabelece que caso a licitante adjudicada deixe de prestar os serviços nos termos 
no prazo estabelecidos, caracterizando-se o inadimplemento, estará sujeita a sanções e responderá por 
perdas e danos ocasionados à Contratante ou a terceiros. 
Oportuno esclarecer que, quanto à responsabilidade do Contratado pelos danos causados à Administração, 
o art. 70 da Lei n.º. 8.666/1993 é claro ao determinar que tais responsabilidades estejam adstritas aos 
danos diretos: 
“Art. 70. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.“  
Apenas para que não pairem dúvidas, solicitamos que seja adequado o referido item do Edital aos termos 
dos artigos 70 da Lei n.º. 8.666/1993 (acima transcritos).
 
Resposta: Solicitamos atender ao Edital - Minuta padrão da PGE. 
 
ESCLARECIMENTO 13 
 
DA MINUTA DO CONTRATO: “8.3 – A CONTRATADA será obrigada a apresentar a cada três meses, prova 
de que:  
8.3.1 – está pagando os salários ou a repartição das quotas, em se tratando de coo-perativa, até o 
5º(quinto) dia útil de cada mês seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no último 
caso;  
8.3.2 – anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social de seus empregados;  
8.3.3 – encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos.” 
A Licitante entende serem ilegal tais exigências, devendo a Contratante se limitar a exigir a comprovação 
dos requisitos de habilitação da contratada dispostos na Lei 8666/93. 
Desta forma, solicitamos a exclusão desta clausula. 
Nossa solicitação será acatada? 
 
Resposta: NÃO. Solicitamos atender ao Edital - Minuta padrão da PGE. 
 
ESCLARECIMENTO 14 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO -“12.1 – O presente CONTRATO poderá ser rescindido 
por ato unilateral do CONTRATANTE, pela inexecução total ou parcial de suas cláusulas e condições, nos 
termos dos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA direito a indenizações de 
qualquer espécie.” 
A minuta de Contrato estipula que a Contratante poderá rescindir unilateralmente o contrato com base nas 
hipóteses do art. 78, da Lei n.º 8.666/93. Todavia, não prevê o pagamento de indenização à 
contratada estipulada no artigo 79 § 2º da Lei de Licitações. 
A Licitante solicita que seja incluída de forma expressa nesta clausula o disposto no artigo 79 § 2º da Lei de 
Licitações. Nossa solicitação será acatada? 
 
Resposta: NÃO. Solicitamos atender ao Edital - Minuta padrão da PGE. 
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ESCLARECIMENTO 15 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO “15.2 – Caso o CONTRATANTE tenha de 
recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeito ao 
pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do 
litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado, 
estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio. 
Convém destacar que com base no art. 20 do Código de Processo Civil o magistrado, em sede de sentença, 
arbitrará o valor dos honorários advocatícios e quem deverá arcar com os ônus da sucumbência. 
Desta forma, a Licitante solicita a adequação do item 15.2 da Minuta Contratual ao artigo 20 do Código de 
Processo Civil. Nossa solicitação será acatada? 
 
Resposta: NÃO. Solicitamos atender ao Edital - Minuta padrão da PGE. 
 
ESCLARECIMENTO 16 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO “17.2 – A suspensão do CONTRATO, a 
que se refere o artigo 78, inciso XV, da Lei nº 8.666/93, se não for objeto de prévia autorização da 
Administração, de forma a não prejudicar a continuidade dos serviços públicos, deverá ser requerida 
judicialmente, mediante demonstração dos riscos decorrentes da continuidade da execução do 
CONTRATO, sendo vedada a sua suspensão por decisão unilateral da CONTRATADA.” 
O referido item da Minuta Contratual impede que a Contratada imponha à Administração Pública a exceção 
de inadimplemento como fundamento para a interrupção unilateral do serviço. 
Ocorre que, segundo o art. 78, inciso XV da Lei n.º. 8.666/1993: 
 
“Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: 
(...) 
XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes 
de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso 
de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito 
de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;”  
 
Portanto, uma vez permitida por lei à rescisão contratual nestas hipóteses, não cabe ao agente público 
impedir que a Contratada suspenda unilateralmente a prestação dos serviços, vez que foi da vontade do 
legislador permitir que as hipóteses de atraso no pagamento fossem suficientes para justificar a rescisão 
contratual. 
E em decorrência do Princípio da Legalidade, os agentes públicos somente podem agir desde que 
autorizados por lei, não podendo agir sobre sua própria vontade. 
 
Entendimento contrário permitirá ainda um tratamento não isonômico por parte da Administração Pública e o 
desequilíbrio econômico contratual. 
Desta forma, a Licitante solicita a exclusão da impossibilidade de suspensão na prestação dos serviços pela 
Contratada diante do atraso do pagamento das parcelas devidas pela Contratante. 
 
Resposta: NÃO. Solicitamos atender ao Edital - Minuta padrão da PGE. 
 
 
ESCLARECIMENTO 17 
 
Planilha de Preços Basilares Máximos – Anexos IV - Entendemos que a quantidade de 134.637 links 
estimados na Planilha de Preços Basilares Máximos – Anexos IV está superestimada se comparada com o 
Apenso I que possui aproximadamente 4.000 links.  
Solicitamos esclarecimentos sobre quais parâmetros foram utilizados na formação deste quantitativo. 
 
Resposta: Informamos que trata-se de um Registro de Preços, com previsão estimada na quantidade de 
links e detalhamento da demanda inicial. 
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ESCLARECIMENTO 18 
 
Planilha de Preços Basilares Máximos – Anexos IV - Entendemos que o Preço Unitário informado na 
Planilha de Preços Basilares Máximos – Anexos IV e os preços unitários que serão preenchidos pela 
Contratada no Anexo III são os preços mensais a serem contratados. osso entendimento está correto? 
 
Resposta: Sim, exceto para os links temporários.  
 
ESCLARECIMENTO 19 
 
Planilha de Preços Basilares Máximos – Anexos IV - Entendemos que os preços unitários brutos 
apresentados possuem isenção de ICMS, porém outros clientes poderão aderir ao Registro de Preço que 
não possuem isenção de ICMS ou com valor de isenção diferente. Solicitamos esclarecimentos de como 
serão cobrados os valores no caso destes clientes. 
 
Resposta: Solicitamos atender ao Edital. 
 
ESCLARECIMENTO 20 
 
Planilha de Preços Basilares Máximos, Anexo IV - Item 2, subitem 2.4 - Consta na Planilha de Preços 
Basilares Máximos – Anexo IV, Item 2, subitem 2.4 a velocidade de 30 Mbps. Na Planilha de Detalhamento 
de Preços, Anexo III-A, item 2, subitem 2.4 o velocidade informada é de 34 Mbps (ATM).  
Solicitamos esclarecimentos qual é a velocidade a ser adotada para a viabilização do preenchimento correto 
da Planilha de Detalhamento de Preços – Anexo III-A.  
 
Resposta: Informamos que foram feitas correções nas respectivas Planilhas. 
 
ESCLARECIMENTO 21 
 
Planilha de Preços Basilares Máximos – Anexo IV, Item 3, subitem 3.1 - Consta na Planilha de Preços 
Basilares Máximos – Anexo IV, Item 3, subitem 3.1 a velocidade de Acesso a Internet de 100 Mbps com 
valor de R$16.370,00. Ressaltamos que este valor está acentuadamente abaixo do valor vigente praticado 
pelo contrato Infovia I.  
Solicitamos alteração para um valor estimado compatível com o valor aplicado atualmente.  
 
Resposta: Informamos que foram feitas alterações nas respectivas Planilhas. 
 
ESCLARECIMENTO 22 
 
Planilha de Preços Basilares Máximos – Anexo IV - Além disso, o circuito de 1Gbps está com valor 
estimado de R$29.950,00. Usando como referência o valor do circuito de 100 Mbps, observamos uma 
discrepância acentuada nos valores basilares da planilha. Solicitamos a revisão dos valores destes circuitos. 
 
Resposta: Informamos que foram feitas alterações na Planilha. 
 
ESCLARECIMENTO 23 
 
Planilha de Preços Basilares Máximos – Anexo IV, Item 5, subitem 5.1, 5.2, 5.3 - Entendemos que o preço 
unitário informado representa a utilização desta modalidade de link para o período de 30 dias, podendo  
este valor ser fracionado, de acordo com  a regra do item 6.3  letra c do Termo de Referência . 
Nosso entendimento está correto? 
 
Resposta: SIM. 
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ESCLARECIMENTO 24 
 
DO EDITAL ,4.2.1 - “Lote 1, R$52.493.425,00” - Entendemos que o valor informado, é referente ao valor 
máximo mensal aceitável para a contratação. Desta forma o valor global de 12 meses será R$ 
629.921.100,00. Nosso entendimento está correto? 
 
Resposta: Informamos que o nosso parâmetro é mensal. 
 
ESCLARECIMENTO 25 
 
DO EDITAL 8.5 -“Aos licitantes qualificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances 
verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Os lances serão 
iniciados pelo autor da proposta classificada de maior preço, com o tempo máximo de 01 (um) minuto para 
cada um.” 
Com relação ao tempo máximo de 1 minuto para cada lance, solicitamos esclarecimento se, eventualmente, 
poderá haver pedido de tempo maior para melhor definição do lance a ser ofertado. 
 
Resposta: SIM. 
 
ESCLARECIMENTO 26 
 
DO EDITAL 8.16.2 - “O licitante vencedor do LOTE 2, deverá encaminhar Planilha Detalhada, conforme o 
Anexo III B, no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis, por solicitação do Pregoeiro e após tomar 
conhecimento do detalhamento do LOTE 1, que passará a ser os preços unitários basilares e máximos.”. 
No momento que for declarado o vencedor do Lote 1, o mesmo terá prazo de até 3 dias para apresentar a 
Planilha Detalhada, Anexo III-A devidamente preenchida com os valores unitários.  
Entendemos que a formação de valor máximo aceitável para contratação do Lote 2, não será obtido de 
forma imediata durante o processo licitatório. Desta forma, solicitamos esclarecimentos como será 
conduzido o processo de oferta de lances para o Lote 2, sem o conhecimento prévio do parâmetro acima 
referenciado. 
 
Resposta: Entendimento equivocado. Solicitamos observar o Edital, subitem 8.16.2 e as alterações 
inseridas nos subitens 2.2.1 e 4.2.2. 
 
ESCLARECIMENTO 27 
 
Itens 4.2, 8.16.2 e 8.16.3. (Edital) - Na análise dos itens supracitados, verificamos que na Planilha de 
Detalhamento de Preços, para a proposta vencedora, serão aplicadas 3 restrições na formação dos preços 
conforme abaixo: 

• Preço máximo do Lote  
• Preço unitário basilar Máximo 
• Percentual de desconto igual para todos os itens 

Entendemos que estas restrições aplicadas de forma conjunta impedem uma melhor formação de preços. 
Desta forma solicitamos que sejam retiradas as restrições referentes ao preço unitário basilar máximo e 
percentual de desconto igual para todos os itens, respeitando-se o preço máximo do Lote, na apresentação 
da planilha de detalhamento de preços do lance vencedor.  
 
Resposta: Solicitamos atender ao Edital 
 
ESCLARECIMENTO 28 
 
Item 8.20, (Edital)  - “Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias 
úteis, contados da data de sua entrega”. Entendemos que a validade a ser considerada deva ser de 60 dias 
corridos e não 60 dias úteis. Desta forma, solicitamos alteração para 60 dias corridos. 
Nossa solicitação será acatada? 
 
Resposta: Solicitamos atender ao Edital. 
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ESCLARECIMENTO 29 
 
Item 9.1.4 alínea c), (Edital) - “Comprovação do licitante de possuir profissional de nível superior 
(engenheiro com certificação CISCO adequada), que elaborará o Projeto Executivo e acompanhará todo o 
processo de migração da rede atual para a INFOVIA.RJ 2.0. Admitir-se-á a substituição eventual de 
profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.” 
A Licitante entende que o edital, ao exigir respectivo certificado da Cisco, viola o dispositivo legal abaixo. 
 
"Art. 7o As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto 
neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência: 
(...)  
§ 5o É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, 
características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda 
quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, 
previsto e discriminado no ato convocatório." 
Além disso, entendemos que a exigência na qualificação técnica da comprovação de vínculo empregatício 
do profissional acima mencionado pela licitante se torna excessiva e em conflito com o especificado no 
item 6.2.1 do Termo de Referência, onde tal exigência se aplica somente à Contratada. Desta forma, 
entendemos que este subitem deverá ser retirado do item 9.1.4 do Edital. Nossa solicitação será acatada? 
 
Resposta: Foram inseridas alterações no Edital  
 
ESCLARECIMENTO 30 
 
Item 13.14 do Edital e 6.2.1 do Termo de Referência - “Disponibilizar uma equipe de, no mínimo, 01 (um) 
Engenheiro com certificação Cisco CCIE e 01 (um) Engenheiro com certificação Cisco CCNP, para elaborar 
o Projeto Executivo e acompanhar todo o processo de migração da rede atual para a INFOVIA/RJ, na forma 
do subitem 6.2.1 do Anexo I.” 
Entendemos que para disponibilização da equipe acima definida a Contratada poderá utilizar recursos 
próprios ou eventualmente recursos dos Parceiros/Integradores envolvidos no processo de migração da 
rede atual, sem prejuízo para a Contratante. Nosso entendimento está correto? 
 
Resposta: Foram inseridas alterações no TR.  
 
ESCLARECIMENTO 31 
 
Item 13.8 do Edital - “Fornecer treinamento sobre os equipamentos e os serviços empregados na solução 
com as cargas horárias previstas no item 9 do Anexo I”. Entendemos que deva ser especificado qual tipo de 
treinamento necessário que seja considerado imprescindível para o bom andamento da administração, além 
de informar o quantitativo de pessoas a serem treinadas. 
 
Resposta: Foram inseridas alterações no TR. 
 
ESCLARECIMENTO 32 
 
Item 20.8 do Edital - “Os anexos II, V ao VIII poderão ser reproduzidos em meio eletrônico, para o seu 
preenchimento, observando o layout e o conteúdo dos anexos”. Entendemos que os anexos III-A e III-B 
também poderão ser reproduzidos em meio eletrônico, para preenchimento da Contratada, observando o 
layout e conteúdo dos anexos. Nosso entendimento está correto?  
 
Resposta: Solicitamos atender ao Edital. 
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ESCLARECIMENTO 33 
 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - TR, 4.4 alínea b) - A Malha Externa da rede é formada por pontos 
de acessos com velocidades variando de 256Kbps a 2Mbps; 10 e 30 Mbps. 
O item 4.4 letra B do Edital informa velocidades da Malha Externa variando de 256 kbps a 2Mbps porém o 
Anexo III-A informa velocidades até 34 Mbps (ATM). Desta forma solicitamos acerto da variação das 
velocidades. Nossa solicitação será acatada? 
 
Resposta: Informamos que foram inseridas alterações nas Planilhas.  
 
ESCLARECIMENTO 34 
 
Item 5.2.1 alínea h) – TR - “Cada operadora deverá prover 1 circuito de 1 Gbps para conexão do seu 
backbone ao Data Center do PRODERJ, localizado no CAERJ, Rua da Ajuda, n°5 – 3° andar, que 
inicialmente demandará 100 Mpbs e crescerá de acordo com a necessidade de tráfego, mediante 
solicitação do PRODERJ. Esses aumentos de velocidades, quando solicitados, serão implementados de 
forma gradual com variação mínima de 100Mbps”. Conforme Planilha de Detalhamento de Preços, Anexo 
III-A existem velocidades pré-definididas de 100Mbps e 1Gbps.  
 
Resposta: Informamos que foram inseridas alterações no Edital e no TR. 
 
ESCLARECIMENTO 35 
 
Item 5.2.2 alínea b) TR “Cabe ressaltar que, a critério do CONTRATANTE, novas localidades poderão ser 
conectadas ao Núcleo Central Principal, assim como solicitados aumentos das velocidades inicialmente 
definidas a partir de múltiplos de 10 Mbps, podendo chegar até 100 Mbps. De forma similar, demandas para 
aumentos de velocidades e para novos circuitos de contingência poderão ser solicitados à Operadora B, a 
critério do CONTRATANTE”. 
Conforme Planilha de Detalhamento de Preços, Anexo III-A existem velocidades pré-definidas de 10Mbps e 
100Mbps.  Desta forma solicitamos esclarecimentos de como serão cobrados as velocidades intermediárias 
entre 10Mbps e 100Mbps. 
 
Resposta: Informamos que foram inseridas alterações no Edital 
 
ESCLARECIMENTO 36 
 
Item 5.4.4 alínea b) TR “As velocidades desses acessos serão de 300 Kbps, 700 Kbps, 1 Mbps ou 2 Mbps, 
de acordo com as necessidades da CONTRATANTE. Cabe ressaltar, que esses acessos somente serão 
instalados mediante prévia solicitação formal e autorização do CONTRATANTE e deverão atender todo o 
território fluminense. A critério do CONTRATANTE, novas localidades poderão ser solicitadas, bem como 
aumentadas as velocidades demandadas.” 
Entendemos que todo o território fluminense consiste as localidades nas áreas urbanas dentro dos 92 
municípios do Rio de Janeiro. Nosso entendimento está correto? 
 
Resposta: NÃO. Deverá se atendido todo o Território Fluminense, e nesse sentido, estão sendo citadas 
várias Tecnologias. 
 
ESCLARECIMENTO 37 
 
Item 6.2.1 TR “No prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, após a formalização contratual, a CONTRATADA 
deverá apresentar ao PRODERJ, o Projeto Executivo, que deverá conter todo o detalhamento do processo 
de implantação da INFOVIA.RJ 2.0, incluindo o Plano de Migração, o Plano de Monitoramento (Gerência 
Pró-Ativa) e Portal de Gerência Web”. 
Entendemos que o prazo máximo de 30 dias para apresentar o Projeto Executivo será referente aos 
endereços informados no Apenso I. Nosso entendimento está correto? 
 
Resposta: SIM. 
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ESCLARECIMENTO 38 
 
Item 6.2.2 alínea g) TR “A ativação de cada circuito ou equipamento de acesso a rede de comunicação de 
dados (CPE) pela CONTRATADA deverá ser previamente agendada com o responsável do 
CONTRATANTE. O aceite final do CONTRATANTE, somente será dado após teste de conectividade e a 
operação estável do circuito por 30 (trinta) dias.” 
Conforme item 6.2.2 letra “d” e “e”, após a instalação do circuito, será feito testes de conectividade tanto da 
Contratada quanto da Contratante e a partir deste aceite a Contratada poderá autorizar o faturamento. 
Desta forma entendemos que o início de faturamento não precisará esperar o prazo de 30 dias. 
Nosso entendimento está correto? 
 
Resposta: NÃO. O período de 30 dias é um período de teste, a partir da operação do circuito.e não deverá 
ser cobrado. 
 
ESCLARECIMENTO 39 
 
Item 6.5.1 alínea b) TR “Este Serviço de Gerência de Rede, de cada Operadora, deverá abranger o 
gerenciamento pró-ativo de todos os equipamentos, excetuando-se somente os atendidos através das 
soluções móveis, temporárias e através de tecnologias alternativas. Como ADSL e Satélite.” 
Entendemos que o serviço de gerenciamento pró-ativo excetuará além dos serviços ADSL e Satélite, 
também nas tecnologias alternativas Frame-Relay e Ponto-a-ponto. Nosso entendimento está correto?  
 
Resposta: NÃO. 
 
ESCLARECIMENTO 40 
 
6.5.1 alínea d) TR “Caberá, ainda, a cada CONTRATADA (Operadora A e Operadora B) fornecer um circuito 
dedicado para este Serviço de Gerência de Rede, dimensionado com uma largura de banda que não 
poderá ultrapassar o limite de 70% da utilização da banda. Nestes casos, deverá haver um upgrade 
automático sem custos para o CONTRATANTE.” 
A Contratada poderá fornecer o Serviço de Gerência de Rede efetuando através de sua rede IP sem a 
necessidade de um circuito dedicado para este serviço, sem causar prejuízos a Contratante.  
Desta forma solicitamos alteração deste item informando que a Contratada poderá fornecer este serviço 
através de sua rede IP se o mesmo possuir esta Tecnologia. Nossa solicitação será acatada? 
 
Resposta: NÃO. Cada operadora dimensionará a Banda mínima que julgar adequada, para o 
Gerenciamento eficaz. 
 
ESCLARECIMENTO 41 
 
Item 6.5.1.1 alínea b) e item 6.5.2 TR “O suporte assistido da Operadora A, nas instalações do Data Center 
do PRODERJ será atendido com o perfil: Certificação Cisco, no mínimo CCNA”.  
“A CONTRATADA (Operadora A e Operadora B), deverá manter um suporte assistido permanente nas 
instalações do PRODERJ (CAERJ – Rua da Ajuda 5 – Centro) de 9:00 as 18:00 h, de segunda a sexta-feira, 
podendo se estender em caso de necessidade de serviço.”  
De acordo com os itens descritos acima, entendemos que este suporte assistido irá atuar nas instalações da 
Contratante no período acima especificado. Nosso entendimento está correto?  
 
Resposta: SIM.  
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ESCLARECIMENTO 42 
 
Edital, Item 9 – Da Habilitação, Subitem 9.1.4 letra b), Qualificação Técnica “Comprovação de Aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação. A referida aptidão será feita por através de atestados, fornecidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, devidamente registrados na entidade profissional competente.” 
Entendemos que a quantidade de links para comprovação de aptidão não deva estar relacionada a 
quantidade estimada na “Planilha de Preços Basilares Máximos – Anexo IV”, uma vez que esta refere-se 
apenas a uma previsão , não implicando na obrigatoriedade de contratação conforme item descrito no item 
2.3 do Edital.  
Desta forma solicitamos que seja considerada na comprovação da aptidão a quantidade de links referente a 
demanda ao Apenso I. Nossa solicitação será acatada? 
 
Resposta: SIM. 
 
ESCLARECIMANTO 43 
 
Termo de Referência, Item 5 – Nova Rede Governo Infovia 2.0 – Rede Multi Serviços, Subitem 5.1 – 
Topologia da Nova Rede, na topologia apresentada identificamos 2 circuitos 100Mbps que interligam a 
nuvem da malha externa ao Data Center do PRODERJ. 
Solicitamos esclarecimentos, no tocante a não identificação dos referidos circuitos na Planilha de 
Detalhamento de Preços Anexo III A e B. 
 
Resposta: Informamos que foram inseridas alterações nas correspondentes Planilhas. 
 
ESCLARECIMENTO 44 
 
Termo de Referência, Item - 5.4.4 letra c) Serviço de Acesso à Internet – Rede Fixa “Os equipamentos 
necessários para conectar o serviço de acesso internet nas localidades que solicitarem, serão fornecidos, 
instalados e configurados pela CONTRATADA, com características técnicas compatíveis com os requisitos 
de velocidade, confiabilidade e segurança demandados pelas aplicações correspondentes. Deverá ser 
garantida a conectividade ao Backbone IP MPLS da INFOVIA.RJ 2.0, através do serviço VPN cliente, 
quando demandado pelo CONTRATANTE.” 
Entendemos que o serviço VPN Cliente será fornecido pelas estações de trabalho da Contratante e a 
responsabilidade da Contratada é garantir a conectividade ao Backbone IP MPLS da Infovia 2. Diante deste 
entendimento será possível a utilização de modem router para os Links Internet – Rede Fixa. 
Nosso entendimento está correto? 
 
Resposta: NÃO. Solicitamos atender ao Edital. 
 
ESCLARECIMENTO 45 
 
Termo de Referência, Item 6 – Serviços a Serem Contratados, 6.2.1 – Projeto Executivo 
“Para implantação da INFOVIA.RJ 2.0, a CONTRATADA deverá apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados a partir da formalização contratual, um cronograma de instalação dos circuitos e serviços, a ser 
elaborado em conjunto com o PRODERJ, atendendo a exigência de prazo estabelecida em 120 (cento e 
vinte) dias para a totalidade das ativações, com mínimo de 25% ao mês. O não cumprimento dos prazos 
aqui estabelecidos acarretará no pagamento, pela CONTRATADA, de uma multa mensal de valor igual ao 
cobrado por cada circuito não atendido no prazo determinado.” 
O prazo executivo apresentado neste mesmo item deverá conter todo o detalhamento do processo de 
implantação de Infovia 2.0 é de no máximo 30 dias úteis. Desta forma solicitamos que este prazo de 15 dias 
para efetuar o cronograma seja alterado para 30 dias úteis. Além disso, o valor de multa mensal com valor 
igual ao cobrado por cada circuito não atendido no prazo determinado é excessiva. 
Desta forma solicitamos rever o valor da multa. Nossas solicitações serão acatadas? 
 
Resposta: Solicitamos atender ao TR. 
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ESCLARECIMENTO 46 
 
Termo de Referência, Item 6.2.2 letra e) - Ativação dos Circuitos e Serviços 
“Entende-se por instalação do circuito, a configuração do circuito e equipamentos, e a conexão lógica à 
INFOVIA.RJ 2.0. O aceite será dado após o teste de conectividade, feito em conjunto pela contratante e 
pela contratada”. 
Entendemos que a formalização do aceite feito em conjunto pela contratante e contratada poderá ser feito 
através de e-mail com o “de acordo” de ambas as partes. Nosso entendimento está correto? 
 
Resposta: SIM. 
 
ESCLARECIMENTO 47 
 
Termo de Referência, Item 6.2.2 letra i) – Ativação dos Circuitos e Serviços 
“A CONTRATADA, neste caso, deverá oferecer uma alternativa tecnológica que atenda os requisitos do 
CONTRATANTE, com confiabilidade e segurança, de forma a instalar uma solução provisória de 
conectividade no prazo estabelecido de 45 (quarenta e cinco) dias. A CONTRATADA se comprometerá 
também a garantir a instalação do circuito e serviço originalmente demandados num prazo máximo de até 
90 (noventa) dias.” A Contratada poderá apresentar uma alternativa provisória através de uma velocidade 
inferior da solicitada inicialmente. Esta solução provisória será comunicada a Contratante anteriormente ao 
prazo estabelecido de 45 dias. Desta forma, entendemos que estaremos atendendo este item. 
Nosso entendimento está correto? 
 
Resposta: NÃO. Solicitamos atender ao TR. 
 
ESCLARECIMENTO 48 
 
Termo de Referência, Item 6.3 letra c) Circuitos Temporários 
“O cálculo para faturamento atenderá à seguinte regra: 5% do valor do serviço em Contrato, multiplicado 
pelo número de dias, nunca inferior a 5 (cinco) ou superior a 30 (trinta), não podendo ultrapassar o valor 
nominal do serviço. Nesses valores estarão inclusos a assinatura e a instalação.” 
Consta neste item pertinente a circuitos temporários a inclusão de assinatura e instalação no faturamento, 
porém não foi informado na planilha de detalhamento de preços (Anexo III-A e Anexo III-B) o item referente 
a instalação. 
Desta forma solicitamos que seja acrescentado o item referente a  este serviço. Nossa solicitação será 
acatada? 
 
Resposta: O entendimento está incorreto. O serviço de instalação e desinstalação deverá estar 
contemplado no valor do link. 
 
ESCLARECIMENTO 49 
 
Termo de Referência, 6.5.1 letra e) – Gerenciamento Pró – Ativo 
“Toda inclusão ou alteração de características técnicas de qualquer circuito deverá estar disponível num 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, no Serviço de Gerência da Rede da CONTRATADA (Operadora 
A e Operadora B)”. Solicitamos esclarecimentos de quais inclusões ou alterações técnicas o Contratante 
deseja que seja realizado no prazo de 24 horas pertinentes ao Serviço de Gerência da Rede da Contratada. 
 
Resposta: Solicitamos atender ao TR. 
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ESCLARECIMENTO 50 
 
Termo de Referência, Item 7, letra d) - Qualidade de Serviço – QoS  
“A CONTRATADA deverá realizar alterações nas configurações de QoS implementadas, a qualquer 
momento, mediante solicitação formal do PRODERJ, devendo efetivá-las no prazo máximo de 04 (quatro) 
dias corridos.” Solicitamos que seja esclarecido quais configurações de QoS serão implementadas pela 
Contratada no prazo requisitado de 4 dias.  
 
Resposta: Informamos que as configurações das 05 (cinco) classes de serviço estão no subitem 7.1.2.  
 
ESCLARECIMENTO 51 
 
Termo de Referência, Item 8, 8.2 – Faturamento  
“A CONTRATADA (Operadora A e Operadora B) deverá disponibilizar, mensalmente, o espelho da fatura 
detalhando os serviços referentes somente ao mês anterior, por meio eletrônico, em 10 (dez) dias úteis 
antes do faturamento para conferência e atesto.” 
A Contratada poderá fornecer a fatura detalhada referente ao mês anterior por meio eletrônico para 
conferência e atesto do Contratante com prazo de 20 dias de antecedência ao vencimento. 
 
Resposta: Solicitamos atender ao TR. 
 
ESCLARECIMENTO 52 
 
Termo de Referência, Item 8, 8.9 - “A CONTRATADA não poderá cobrar quaisquer valores para serviços de 
instalação e desinstalação.” 
Entendemos que não poderão ser cobrados quaisquer valores para serviços de instalação e desinstalação 
somente para os circuitos permanentes.  
Além disso, não foi mencionado em nenhum item do Edital a mudança de endereço de links. Entendemos 
que este item deverá estar  incluído no Anexo III-A e Anexo III-B. 
Nossa solicitação será acatada? 
 
Resposta: Solicitamos atender ao TR. 
 
ESCLARECIMENTO 53 
 
Do APENSO II, do Anexo I, Item 1 - Equipamentos Concentradores Data Center PRODERJ, subitem 1.1 – 
Características Gerais 
“Deverá suportar as seguintes capacidades de encaminhamento de pacotes nas camadas 2, 3 e 4 do 
modelo OSI com capacidade de encaminhamento de pacotes em nível 3, em hardware, de no mínimo 440 
milhões de pps (IPV4) e mínimo 220 milhões de pps (IPV6)” 
Entendemos que um equipamento que suporte o encaminhamento de pacotes nas camadas 2, 3 e 4 do 
modelo OSI com capacidade de encaminhamento de pacotes em nível 3, em hardware, de no mínimo 400 
milhões de pps (IPV4) e mínimo 200 milhões de pps (IPV6) atende plenamente as necessidades do projeto, 
não gerando nenhum prejuizo técnico ao orgão e reduzindo os custos do projeto.  
Nosso entendimento está correto? 
 
Resposta: Solicitamos observar as alterações efetuadas no APENSO II, do Anexo I. 
 
ESCLARECIMENTO 54 
 
Do APENSO II, do Anexo I, Item 2 – Equipamentos Concentradores de VPN  
Os equipamentos especificados neste ítem, não constam explicitados na Planilha de Detalhamento de 
Preços – Anexo III A e B. 
Solicitamos esclarecimentos de que forma serão considerados os custos pertinentes a estes equipamentos  
nesta solução. 
 
Resposta: Solicitamos observar as alterações efetuadas no APENSO II, do Anexo I. 
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ESCLARECIMENTO 55 
 
Do APENSO II, do Anexo I, Item 3 – Equipamentos CPE’s, subitem 3.1 CPE Básico 
 “Deve implementar Intrusion Prevention System (IPS) com assinaturas de ataques, sem necessidade de 
adição de modulo especifico para esta função.”  
“Para que não se tenha o comprometimento do desempenho do roteador cpe o mesmo deve possuir 
módulo de hardware dedicado (processador e memória) para a função de IPS (intrusion prevention system) 
integrado ao equipamento, Fica o facultado o fornecimento de appliance de IPS externo do mesmo 
fabricante. No caso de fornecimento de IPS externo deverá ser fornecido com a sua plataforma de gerencia 
respectiva.”  
Verificamos que no item 3.1 demonstrados nos textos acima que há uma incoerência pois no primeiro texto 
é informado que deverá haver implementação de IPS sem necessidade de adição de módulo específico. Já 
no texto seguinte informa que o mesmo deve possuir módulo de hardware dedicado. Desta forma 
solicitamos esclarecimentos.  
 
Resposta: Solicitamos observar as alterações efetuadas no APENSO II, do Anexo I. 
 
ESCLARECIMENTO 56 
 
Do APENSO II, do Anexo I, Item 3 – Equipamentos CPE’s , subitem 3.1, CPE’s Básico 
Para o dimensionamento da solução, entendemos que deva ser informado o quantitativo de CPE’s básicos 
que farão parte da referida solução de acordo com o número de links apresentados na planilha de 
detalhamento de preços (Anexo III-A e B). Desta forma solicitamos esclarecimentos. 
 
Resposta: Solicitamos observar as alterações efetuadas no APENSO II, do Anexo I. 
 
ESCLARECIMENTO 57 
 
Do APENSO II, do Anexo I, Item 3 – Equipamentos CPE’s , subitem 3.2, CPE com suporte a Voz 
Para o dimensionamento da solução, entendemos que deva ser informado o quantitativo de CPE’s com 
suporte a voz que farão parte da referida solução de acordo com o número de links apresentados na 
planilha de detalhamento de preços (Anexo III-A e B). 
Além disso, se faz necessária a informação da quantidade de portas de voz, o tipo de porta (analógica, FXS 
ou FXO) bem como o CODEC (G723, G729 etc). Desta forma solicitamos esclarecimentos. 
 
Resposta: Solicitamos observar as alterações efetuadas no APENSO II, do Anexo I. 
 
ESCLARECIMENTO 58 
 
Do APENSO II, do Anexo I, Item 3 – Equipamentos CPE’s , subitem 3.3, CPE com suporte a redes móveis 
Para o dimensionamento da solução, entendemos que deva ser informado o quantitativo de CPE’s com 
suporte a redes móveis que farão parte da referida solução de acordo com o número de links apresentados 
na planilha de detalhamento de preços (Anexo III-A e B). Desta forma solicitamos esclarecimentos. 
 
Resposta: Solicitamos observar as alterações efetuadas no APENSO II, do Anexo I. 
 
ESCLARECIMENTO 59 
 
Do APENSO II, do Anexo I, Item 3 – Equipamentos CPE’s , subitem 3.4, CPE com suporte redes satélite 
Para o dimensionamento da solução, entendemos que deva ser informado o quantitativo de CPE’s com 
suporte a redes satélite que farão parte da referida solução de acordo com o número de links apresentados 
na planilha de detalhamento de preços (Anexo III-A e B). Desta forma solicitamos esclarecimentos. 
 
Resposta: Solicitamos observar as alterações efetuadas no APENSO II, do Anexo I. 
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ESCLARECIMENTO 60 
 
Termo de Referência, Item 6.4 – Kit Móvel de Comunicação, subitem 6.4.1 Solução Simplificada 
Para atendimento deste ítem com as características apresentadas, solicitamos o detalhamento das 
funcionalidades requeridas do CPE envolvido , bem como outros itens que compõe a solução. Nossa 
solicitação será atendida ? 
 
Resposta: Solicitamos observar as alterações efetuadas no APENSO II, do Anexo I. 
 
ESCLARECIMENTO 61 
 
1 – O Edital, item 2.2.2 do Edital menciona que o preço total de referência, para disputa, o valor vencedor 
do Lote Considerando que o escopo de atendimento dos lotes são distintos, e que o Lote 2 será 
contingência do Lote 1, não podendo ser vencido pela licitante ganhadora do Lote 1, solicitamos que sua 
referência seja revista, visto que poderá existir incompatibilidade e inviabilidade, uma vez que não há como 
prever o nível de disputa e valores finais alçancado no lote 1. 
 
Resposta: Solicitamos atender ao Edital. 
 
ESCLARECIMENTO 62 
 
2 – O Edital, item 9.1.4 letra c), menciona que a licitante deve possuir profissional de nível superior 
(engenheiro com certificação CISCO adequada), que elaborará o Projeto Executivo e acompanhará todo o 
processo de migração da rede atual para a INFOVIA.RJ.2.0. Considerando que o Lote 2 trata-se de uma 
nova rede, não sendo objeto de migração da rede atual, entendemos não ser necessária esta qualificação 
técnica para os proponentes que participarão do lote 2. Nosso entendimento está correto? Caso contrário, 
favor esclarecer. 
 
Resposta: Informamos que foram inseridas alterações no Edital 
 
ESCLARECIMENTO 63 
 
3 – O item 6.2.1 do Termo de Referência, menciona que no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, após a 
formalização contratual, a contratada deverá apresentar ao PRODERJ, o Projeto Executivo, que deverá 
conter todo  o detalhamento do processo de implantação da INFOVIA.RJ.2.0, incluindo o Plano de 
Migração, o Plano de Monitoramento (Gerência Pró-Ativa) e Portal de Gerência Web. Solicitamos que o 
prazo seja revisto para 60 dias úteis. 
 
Resposta: NÃO. Solicitamos atender ao TR. 
 
ESCLARECIMENTO 64 
 
4 - Ainda sobre o item 6.2.1 do Termo de Referência, menciona que a implantação deverá ocorrer em 120 
dias para a totalidade das ativações, com no mínimo de 25% ao mês. Para os atendimentos de contingência 
solicitamos que seja retirada a obrigatoriedade de 25% ao mês, mantidos os 120 dias para as ativações. 
 
Resposta: NÃO. Solicitamos atender ao TR. 
 
ESCLARECIMENTO 65 
 
5 - Ainda sobre o item 6.2.1 do Termo de Referência menciona que a contratada tem o prazo de 45 dias, 
contados a partir da data da assinatura do contrato, para início da implantação/migração dos pontos ativos 
da rede. Entendemos que para o lote 2 (contingência), como se trata de infra-estrutura/recurso não 
existente na rede atual, tal prazo não se aplica. Nosso entendimento está correto? Caso contrário, favor 
esclarecer 
 
Resposta:  NÃO. Solicitamos atender ao TR. 
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ESCLARECIMENTO 66 
 
6 – O item 6.2.2 a) do Termo de Referência menciona que após a implantação de toda a rede, a cada nova 
solicitação de instalação de novo circuito, por parte do Contratante, se dará em um prazo de 45 dias 
corridos após a solicitação. Solicitamos que o prazo seja revisto para 60 dias úteis, pois dependendo da 
velocidade não existe alternativa tecnológica para atendimento de solução provisória, conforme previsto no 
item 6.2.2 i). 
 
Resposta: NÃO. Solicitamos atender ao TR. 
 
ESCLARECIMENTO 67 
 
7 – O item 6.2.2 f) do Termo de Referência menciona que os circuitos e serviços deverão receber uma 
identificação única, a ser utilizada tanto pelo Contratante como pela Contratada. A nomenclatura a ser 
utilizada na identificação do circuito deverá refletir de forma única a instalação naquela localidade (incluindo 
secretaria/órgão, endereço, velocidade e tipo de tecnologia) e deverá ser definida em conjunto pelo 
Contratante e contratada. Considerando que a operadora possui sistema interno de tramitação 
comercial/técnica que gera um ID único para acesso (cliente, endereço, velocidade, serviço) entendemos 
que esta deverá ser a base de identificação do circuito, visto que tal sistema não possibilita a customização 
deste número, por se tratar de sistema corporativo e que atende toda a base de clientes da operadora. 
Nosso entendimento está correto? Caso contrário, favor esclarecer. 
 
Resposta: A operadora poderá adotar seu próprio sistema de identificação. 
 
ESCLARECIMENTO 68 
 
8 - O item 6.2.2 g) do Termo de Referência menciona que o aceite final do contratante somente será dado 
após teste de conectividade e a operação estável do circuito por 30 (trinta) dias.  Solicitamos que o prazo de 
operação estável do circuito seja revisto para 10 (dez) dias. 
 
Resposta: NÃO. Mantido 30 dias 
 
ESCLARECIMENTO 69 
 
9 - O item 6.2.3 d) do Termo de Referência menciona que todas as alterações aos serviços de acesso serão 
informadas pelo Contratante, através de documento próprio, a ser definido após a assinatura do contrato, e 
deverão ser implementadas em até 45 dias corridos. Solicitamos que o item seja detalhado, como 45 dias 
corridos em caso de existência de infraestrutura e 60 dias utéis em caso de necessidade de ampliação da 
infraestrutura. 
 
Resposta: NÃO. Solicitamos atender ao TR. 
 
ESCLARECIMENTO 70 
 
10 - O item 6.3 do Termo de Referência apresenta as especificações dos serviços temporários. 
Solicitamos que este item seja parte de um outro lote, já que envolve diversas tecnologias, de forma a 
permitir uma maior competitividade das proponentes, bem como a participação de um maior número de 
empresas interessadas a participar do Lote 2. 
 
Resposta: Solicitamos atender ao TR. 
 
ESCLARECIMENTO 71 
 
11 - O item 6.4 do Termo de Referência apresenta as especificações do kit de comunicação móvel. 
Solicitamos que este item seja parte de um outro lote, já que envolve diversas tecnologias, de forma a 
permitir uma maior competitividade das proponentes, bem como a participação de um maior número de 
empresas interessadas a participar do Lote 2. 
 
Resposta:. Solicitamos atender ao TR. 
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ESCLARECIMENTO 72 
 
12 - O item 6.5 c) menciona que cada contratada será responsável, também, por dimensionar, fornecer e 
configurar os equipamentos, sistemas e ferramentas para o provimento, no Datacenter do Proderj. 
 
Resposta: Solicitamos atender ao TR. 
 
ESCLARECIMENTO 73 
 
13 - Considerando os pedidos acima, solicitamos adiamento do certame por 30 dias, de forma a possibilitar  
uma maior concorrência e economicidade para a Adminstração Pública. 
 
Resposta: O certame foi adiado “Sine die” com publicação nos mesmos meios de comunicação. 
 
ESCLARECIMENTO 74 
 
Item 9.1.3 do Edital (Qualificação Econômico-Financeiro) - Considerando a exigência do item 9.1.3 (b) do edital da 
licitação em referência, cumpre esclarecer que conforme as demonstrações contábeis da nossa empresa, referentes ao 
último exercício findo em 31 de dezembro de 2008, a mesma não obteve índice de liquidez corrente (ILC) igual ou maior 
que 1. 
Embora nossa empresa  possua índices financeiros inferiores ao padrão requerido neste Edital, possui capital social da 
ordem de R$ 4,4 bilhões, cujo valor é infinitamente superior ao item 9.1.3 (c), R$ 5.000.000,00, permitindo comprovar 
sua boa situação econômico-financeira. 
Esta situação não é diferente da de muitos concorrentes do mercado, sendo benéfico para a Administração ampliar a 
competição mediante a alteração do Edital com aceitação do ILC inferior a 1, avaliando-se o capital social ou o 
patrimônio líquido superior ao valor a ser contratado. Esta faculdade é prevista no art. 31 §1o da Lei 8.883, de 08/06/94, 
que alterou dispositivo da lei 8.666/93 sobre a matéria, o qual transcrevemos: 
"Art. 31 - A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:  
§1o A exigência de índice limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do licitante com vistas aos 
compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de 
faturamento anterior, índices de rentabilidade e lucratividade." 
Face ao exposto, requer a revisão do item 9.1.3 (b) do edital, de modo a não excluir a participação de concorrentes 
interessados nesse certame e demais interessadas do Certame que não perfaçam índices financeiros iguais ou 
superiores a 1, ou alternativamente, acolha a análise do Balanço Patrimonial ou Patrimônio Líquido superior ao valor a 
ser contratado. 
 
Resposta: Foram excluídas as alíneas b1) e b2) do subitem 9.1.3. 
 
ESCLARECIMENTO 75 
 
Itens 2.2.2 e 8.16.1 do Edital (Preço de Referência) - Considerando que o Lote 2 terá o preço total de 
referência igual ao valor vencedor do Lote 1 e considerando que o vencedor do Lote 1 poderá entregar a 
Planilha Detalhada em até 3 dias, solicitamos informar se o início do pregão do Lote 2 estará condicionado 
à entrega da Planilha Detalhado do Lote 1. Caso contrário, favor esclarecer. 
 
Resposta: Solicitamos observar o Edital, subitem 8.16.2 e as alterações inseridas nos subitens 2.2.1 e 
4.2.2. 
 
ESCLARECIMENTO 76 
 
Itens 4.2.1 do Edital e Anexo IV (Planilha de Preços Basilares Máximos) - Considerando que: 
1) Os valores informados na coluna “Preço Unitário” da planilha em referência são mensais, o valor total global do Lote 
1 para um contrato de 12 meses é de R$ 629.921.100,00 (igual a 12 vezes 52.493.425,00); 
2) Quando analisamos a coluna “Qtde.” chegamos a um total de 34.637 circuitos, excluindo-se os 100.000 minimodens 
(subitem 3.3 da tabela); 
3) A existência de enorme quantidade de circuitos e o alto valor global para 12 meses de contrato; 
Para se chegar ao valor global do certame, solicitamos estimar a demanda de circuitos, dividindo-a nas diversas 
velocidades existentes e prevendo uma expansão futura. Esta demanda servirá também como referência para as 
Planilhas de Detalhamento de Preços. 
 
Resposta: Não entendemos a pergunta. Foram realizadas duas audiências públicas. Solicitamos atender 
todo o Edital. 
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ESCLARECIMENTO 77 
 
Anexo III (Planilhas de Detalhamento de Preços) - Conforme solicitado no item anterior, torna-se imperioso 
que toda a demanda dos circuitos seja dividida pelas diversas velocidades existentes, com suas respectivas 
ampliações estimadas. Entendemos que não há outra forma de se chegar a um valor estimado para fins de 
julgamento das propostas e para estimativa financeira do contrato. 
Neste modelo, poderão existir circuitos que não estão previstos na planilha de julgamento, mas deverão ser 
precificados para o caso de up grade de circuitos. 
 
Resposta: Solicitamos atender todo o Edital. 
 
ESCLARECIMENTO 78 
 
Itens 8.5 do Edital (Dinâmica da Disputa através de Lances Verbais) - Considerando a necessidade eventual 
de se consultar as áreas internas das empresas para fins de se conseguir maiores descontos para a 
Administração Pública, solicitamos desconsiderar a exigência de tempo máximo para formulação dos 
lances. 
 
Resposta: Solicitamos atender ao Edital. 
 
ESCLARECIMENTO 79 
 
Itens 13.13 do Edital e 6.2.1 do Anexo I (Prazo de Apresentação do Projeto Executivo) - Considerando a 
importância e complexidade da elaboração do Projeto Executivo solicitamos considerar o prazo de 30 dias 
após o recebimento de todas as informações técnicas de cada rede de dados, referente a cada órgão que 
aderir à ATA. 
 
Resposta: Solicitamos atender ao Edital. 
 
ESCLARECIMENTO 80 
 
Itens 13.15 do Edital (Programa de Inclusão Digital) - Entendemos que este item refere-se apenas ao Lote 1 
do Edital. Favor confirmar o nosso entendimento. 
 
Resposta: Foi inserida alteração no item 10, do TR. 
 
ESCLARECIMENTO 81 
 
Quanto ao Anexo I (TERMO DE REFERÊNCIA),  Itens 5.2.1 (e) do Anexo I (Quantidade de VPNs) 
Considerando que não existe equipamento que suporte criação ilimitada de VPNs, solicitamos informar uma 
quantidade mínima para fins de dimensionamento do CPE. 
 
Resposta: Quantidade mínima de 30 VPN’S. 
 
ESCLARECIMENTO 82 
 
Itens 5.2.1 (h) do Anexo I – Termo de Referência (Conexão ao Data Center do PRODERJ) - Com o objetivo 
de equalizar as propostas oferecidas pelas operadoras e garantir a escalabilidade do projeto, solicitamos 
que o item em referência seja alterado para:  
“Cada operadora deverá prover 1 circuito de 1 Gigabit  para conexão do seu backbone ao Data Center do 
PRODERJ, limitando a banda inicial em 100 Mbps.” 
 
Resposta: Foram inseridas alterações no TR. 
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ESCLARECIMENTO 83 
 
Itens 5.2.2 (a) do Anexo I – Termo de Referência (Localidades do Núcleo Central) 
Com o objetivo de equalizar as propostas oferecidas pelas operadoras e garantir a escalabilidade do 
projeto, solicitamos que o item em referência seja alterado para: 
“Para os circuitos de 100 Mbps do Núcleo Central, cada operadora deverá prover 1 circuito de 1 Gbps para 
conexão do seu backbone às Localidades do mesmo, limitando a banda inicial em 100 Mbps. Para os 
circuitos de 10 Mbps, cada operadora deverá prover 1 circuito de 100 Mbps para conexão do seu backbone 
às Localidades do Núcleo Central, limitando a banda inicial em 10 Mbps.” 
 
Resposta:  Foram inseridas alterações no TR. 
 
ESCLARECIMENTO 84 
 
Itens 5.4.1 (a) do Anexo I – Termo de Referência (Acesso à Internet) - Com o objetivo de equalizar as 
propostas oferecidas pelas operadoras e garantir a escalabilidade do projeto, solicitamos que o item em 
referência seja alterado para: 
“A CONTRATADA (operadora A e B) deverá oferecer acesso à Internet de 1Gigabit, limitando a banda 
inicial em 155Mbps.” 
 
Resposta: Foram inseridas alterações no TR. 
 
ESCLARECIMENTO 85 
 
Item 6.2.6 do Anexo I – Termo de Referência (VPN IPSEC/SSL VPN para acesso remoto) 
Este item solicita integração com as bases de usuários internas da CONTRATANTE para autenticação dos 
usuários. Para fins de definição e dimensionamento dos equipamentos solicitamos que sejam informadas 
quais são as bases internas de autenticação utilizadas pela CONTRATANTE. 
 
Resposta: Foram inseridas alterações no TR. 
 
ESCLARECIMENTO 86 
 
Item 7.2.1.8 do Anexo I – Termo de Referência (Capacidade de Tráfego do Backbone da Operadora) 
Uma vez que o edital em referência estabelece parâmetros para se medir a qualidade dos serviços 
prestados para a Rede Infovia 2.0 e levando-se em consideração a autonomia que cada operadora deve ter 
para garantir esta qualidade, solicitamos que este parágrafo seja excluído do edital, uma vez que não traz 
nenhum benefício para a Administração Pública e interfere na política interna de gestão e planejamento de 
cada operadora. 
 
Resposta: Solicitamos atender ao Edital e TR. 
 
ESCLARECIMENTO 87 
 
Item 7.4.1 do Anexo I (Latência) - As latências médias informadas na tabela excluem a possibilidade de 
atendimento com a tecnologia satélite, cuja a latência média é de 700 ms. Solicitamos incluir a latência 
média desta tecnologia para que seja possível a utilização da mesma neste projeto sem infringir o SLA. 
 
Resposta: Incluída a Latência de 700 ms. 
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