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ESCLARECIMENTOS 
PROCESSO:  1308/2015 
REFERÊNCIA: Pregão Presencial n.º 008/2017 
OBJETO: Fornecimento de acesso à comunicação 

eletrônica email 
Na forma editalícia, mormente os itens 1.4, 1.5 e 1.6, o Pregoeiro do COREN/RJ 

apresenta, de forma consolidada, os seguintes esclarecimentos solicitados pelas Licitantes 
ao longo do processo, sem alteração do Edital e seus anexos, mantendo-se, portanto, a data 
da sessão pública de pregão presencial: 
 
“1) Sobre o objeto: 
Esse edital tem como objetivo apenas a obtenção de licenças de software, assim como o 
treinamento e migração de caixas de email, sem o fornecimento de servidores, link de 
conectividade com Internet, backups etc?” 
RESPOSTA do Coren-RJ: Não, o objeto deste ato licitatório não se limita a obtenção de 
licenças de acesso, na verdade, a obtenção de 250 licenças para acesso a um ambiente 
integrado de solução de comunicação comparativa que oferte integração de email, 
conferência de áudio e vídeo, compartilhamento de tela, agenda eletrônica, dentre outras 
funcionalidades descritas neste presente Termo de Referência. Cabe ressaltar ainda que o 
questionamento não está claro, pois não são licenças de software, e sim de acesso, que estão 
detalhadas no item 4. O item 4.37 fala de cópias de segurança, e adicionaria que deverão 
estar disponíveis durante a validade do contrato.  
 
“ Na tabela da página 42 são especificados valores a título de "Licenças de acesso", o que 
significa, em termos e jargão de mercado, que "Licenças de acesso" sobrem apenas a oferta 
de solução de SOFTWARE a ser implementada, sem qualquer vínculo com o HARDWARE 
e CONECTIVIDADE, além dos demais serviços atrelados a esses 2 últimos itens. 
Se o entendimento é contrário a esse exposto, aparecem as seguintes dúvidas: 
1.1) O HARDWARE, CONECTIVIDADE e outros itens estão cobertos no item 1) da tabela 
da página 42?” 
RESPOSTA do Coren-RJ: Sim, conforme esclarecido anteriormente, o item 1, sobre 
licenças de acesso, especificamos a quantidade de licenças necessárias para que a solução 
ofertada, seja calculada para atender todo ambiente coorporativo. A definição de 
infraestrutura deve ser ofertada pela empresa, nós faremos acesso ao ambiente que terá essa 
funcionalidade. Por ser uma solução em nuvem, ofertada através de acesso internet, não 
colocamos definições de HARDWARE a ser ofertado pela empresa. Não temos como 
mensurar essa especificação, por isso o edital se limita a especificar o tamanho das contas 
de acesso, serviços que devem ser ofertados junto com a solução descritos nos itens 3 e 4 
deste termo de referência. 
 
“1.2) Se a resposta para 1.1) é NÃO, haverá um outro edital a respeito especificamente dos 
itens mencionados?” 
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RESPOSTA do Coren-RJ: Já respondida no item anterior. 
 
“Reforço que não há detalhes técnicos suficientes para geração de uma cotação concreta 
com os termos do edital presente, se a resposta do item 1.1) é SIM, considerando que:” 
RESPOSTA do Coren-RJ: Cabe salientar ainda, que o Edital publicado segue modelos já 
praticados no Governo Federal, inclusive pelo COFEN, órgão ao qual os CORENs estão 
subordinados.    
 
“a) são mencionados apenas custos de "Licenças de acesso", sem qualquer definição a 
respeito de especificações mínimas de hardware, link de acesso, capacidade de 
transferência de dados, localização geográfica de datacenter, capacidade de 
armazenamento de backup, sem qualquer definição de guarda mínima de backups em 
rotação diária/semanal/mensal, dentre outras especificações não detalhadas, que 
interferem diretamente na geração de proposta comercial com valores aderentes.” 
RESPOSTA do Coren-RJ: O Termo de Referencia do Edital esclarece ainda que a 
contratação das licenças de acesso, são para permitir acesso ao ambiente que será ofertado. 
 
“O edital é genérico em muitos itens, como os mencionados abaixo: 
Item 4.37, página 27: qual a política mínima de guarda de dados / rotação de backup 
desejada?” 
RESPOSTA do Coren-RJ: O Coren-RJ não estabelece politica mínima de backup, mas 
estabelece a responsabilidade da CONTRATADA pelas copias de segurança do serviço 
ofertado. Esclarecendo ainda os tempos de SLA de disponibilidade do serviço. Não cabe ao 
Coren-RJ mensurar a política de backup estabelecida pela CONTRADA e sim, definir que 
a CONTRATADA ofereça 99,95% de disponibilidade do serviço. 
 
“Item  4.31, página 27: as "ferramentas para criação de sites" deverão ser vinculadas a 
cada uma das 250 licenças solicitadas, ou somente um administrador poderá criar sites. A 
que se refere "criação de sites" (no plural)? Significa que cada usuário que detém uma 
licença poderá criar um site/blog/portal próprio? Ou será uma ferramenta a ser gerida por 
um departamento/grupo específico de pessoas, que terão a responsabilidade de gestão de 
sites? Quantos sites?” 
RESPOSTA do Coren-RJ: A ferramenta de criação de sites, é uma ferramenta que deverá 
ser ofertada como uma funcionalidade da solução, assim como acesso a chat integrado. Essa 
funcionalidade permitirá que o COREN-RJ automatize sua Intranet e que esse serviço possa 
se tornar o principal meio de comunicação da empresa com os funcionários.  Dessa forma, a  
solução deve permitir a criação de sites de forma colaborativa e deverá estar disponível para 
todas as 250 licenças, e permitirá que uma equipe crie sites de maneira simples, seja site para 
um projeto, um departamento ou mesmo um evento. 
Sem que seja necessário o conhecimento de design ou mesmo programação, a colaboração 
poderá ser realizada em tempo real com compartilhamento de funções criando flexibilidade 
e agilidade no desenvolvimento dos sites. 
 
 “Item  4.14, página 25: a especificação "Módulo interativo para criação de Web Sites para 
facilitar anexar itens da agenda ou documentos pelo usuário" é vaga. Qual o objetivo e 
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funcionalidade desse módulo "interativo"? As mesmas questões colocadas no item anterior 
são válidas para esse item.” 
RESPOSTA do Coren-RJ: Conforme esclarecido no item anterior, a forma colaborativa 
cria flexibilização no desenvolvimento dos sites, já que nossas equipes são pequenas e 
algumas trabalham remotamente. Desta forma, a criação do site pode ser feita 
dinamicamente. 
 
 “Item  4.13, página 25: a gestão de documentos deverá ser feita remotamente? Isso implica 
em alocação em servidor para cada documento publicado por cada usuário, que extrapola 
a quantidade de espaço requerida para cada caixa postal (20 GB)?” 
RESPOSTA do Coren-RJ: Cada Licença terá 20GB de acesso ao serviço, ou seja, todas as 
funcionalidades dessa solução, como armazenamento de documentos, compartilhamento de 
pastas e capacidade de armazenamento de email estão nesta capacidade. 
 
“Item 4.9, página 25: além da "garantia de disponibilidade", exige-se a prestação de serviço 
de failover automático?” 
RESPOSTA do Coren-RJ: A Garantia de disponibilidade está atrelada ao SLA que 
provavelmente a CONTRATADA terá que ter um serviço de failover automático para o 
serviço que irá disponibilizar, no entanto o COREN-RJ não definirá esse processo, a 
CONTRATANTE se atem apenas a garantia de disponibilidade. 
 
“Item 4.9, página 25: Exige-se garantia de disponibilidade de serviço de 99,9%. Entretanto 
no item 7), página 30, é mencionado que o mínimo aceitável para disponibilidade é 95%. 
Há um diferença substancial entre as garantias exigidas, além da obvia discrepância de 
informações constantes no edital, inclusive porque consta outro numero de 99,95% como 
"disponibilidade anual" na "Tabela de Níveis Mínimos de Serviço". Afinal, qual o acordo 
de SLA que de fato é exigido?” 
RESPOSTA do Coren-RJ: O Acordo de Nível de Serviço solicita disponibilidade de 99,9% 
mensal no item 4.9 deste termo de referencia. Sendo que, ainda que ocorra indisponibilidade 
do serviço em 00,1% ao mês, o limite máximo anual permitido será de até 99,95%.  
No Item 7 que diz respeito ao SLA, ele estabelece as garantias mínimas de 99% , portanto, 
onde se lê, 95%, leia-se 99%, mantendo o valor de disponibilidade anual em 99,95% 
conforme texto abaixo: 
 
Item 7: “A disponibilidade da solução CONTRATADA corresponde ao percentual de tempo, 
durante o mês, em que a solução esteve em condições plenas de funcionamento, sem registro 
de indisponibilidade pelo monitoramento pró-ativo da CONTRATADA e/ou do 
CONTRATANTE. Tal percentual não poderá ser inferior a 99,0% (noventa e cinco por 
cento); O percentual mínimo aceitável de disponibilidade mensal de todos os serviços que 
compõem a solução é de 99,0%. A disponibilidade corresponde ao percentual de tempo, 
durante um período de 30 dias de operação, em que todos os serviços da solução estiveram 
em condições normais de funcionamento; 
Mensalmente, deverá ser calculado o percentual de disponibilidade das soluções, com base 
na seguinte fórmula:  
 
D = [(43200-Ti)/43200]*100, onde: 
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• D= Percentual de disponibilidade 
• Ti= Somatório dos minutos em que foram observadas inoperâncias em quaisquer dos 
serviços contemplados pela solução durante o período de faturamento (30 dias); 
 
Sempre que forem apurados percentuais de disponibilidade que estejam abaixo do limite 
mínimo estabelecido (99%), serão aplicadas as penalidades previstas no Edital e seus 
Anexos. 
 
Tabela de Níveis Mínimos de Serviço: 

Serviço Prazo máximo para atendimento 
Implantação  15 dias 
Disponibilidade  99,95% Anual 
Solução de defeitos Até 4 horas da abertura do chamado 

 
“1.3) Será exigido da CONTRATADA o uso de firewall e/ou VPN entre as partes, para fins 
de comunicação segura? Em caso positivo, que tipo de segurança será implementada (VPN 
site-to-site, VPN client com 250 licenças)?” 
RESPOSTA do Coren-RJ: Conforme já esclarecido em itens anteriores, o Termo de 
Referencia não se atem a contratação de Hardware, nem a especificação de Hardware 
mínimo da CONTRATADA, solicita apenas que a solução ofertada atenda aos itens 4.16, 
4.17,4.18, 4.19, 4.20, 4.21 e 4.22. Logo, não solicita a inclusão de firewall ou ainda VPN, 
mas os itens acima mencionados descrevem os níveis de segurança que estão sendo exigidos 
neste Termo de Referencia. 
  
“1.4) Acesso remoto fora das dependências do CONTRATANTE será permitido?” 
RESPOSTA do Coren-RJ: Conforme já esclarecido o acesso será executado via internet, 
ou seja, é de responsabilidade da CONTRATADA a disponibilização do serviço por acesso 
web. 
  
“2) Sobre Obrigações da Contratada: 
 Item 9.23, página 36: O prazo de 45 dias refere-se exclusivamente à entrega das licenças 
de acesso solicitadas? Novamente solicitamos esclarecimentos sobre o entendimento de 
"Licenças de acesso".” 
RESPOSTA do Coren-RJ: O item 8, fala sobre o PRAZO para entrega das licenças, sendo 
que o item 9.23 estabelece o prazo máximo para entrega da 250 contas migradas ao novo 
ambiente e treinamento em até 45 dias. Conforme já esclarecido nos itens anteriores, o edital 
diz respeito a contratação de licenças de acesso a este ambiente colaborativo que não ficará 
hospedado nas dependências da CONTRATANTE. 
 
“9.21, página 36: por defeito de origem, o edital especifica que a CONTRATADA deverá 
"Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do fornecimento dos 
softwares, sem qualquer ônus ao Contratante". O texto publicado no edital esclarece que o 
objeto do edital é especificamente e unicamente SOFTWARE, não sendo contemplados os 
serviços acessórios, como HARDWARE, LINK DE CONECTIVIDADE, BACKUP etc.” 
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RESPOSTA do Coren-RJ: O item 9.21 esclarece que todos os custos de contratações 
inerentes a solução ofertada, bem como softwares que forem necessários, são de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA. O que não qualifica a contratação deste serviço como 
apenas a contratação de softwares e sim de licenças de acesso ao ambiente colaborativo a 
ser ofertada pela CONTRATADA. 
 
“3) Sobre "QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA": 
 3.1)  Que tipo de certificação é exigido, e qual o fator de escolha de empresa que possa 
fornecer "atestado de capacidade técnica, em papel timbrado, expedido, por pessoa jurídica 
de direito público ou privado"? “ 
RESPOSTA do Coren-RJ: Além do atestado de qualificação técnica comprovando que a 
CONTRATADA ofereceu solução compatível com a ofertada exigido no item 14.2, o item 
3.6 destaca as qualificações mínimas exigidas pela CONTRATADA para comprovação de 
que a solução ofertada está de acordo com as normas e padrões. 
 
“Solicitamos sua atenção e dedicação para sanar tais dúvidas, de modo que possamos nos 
adequar completamente à solução desejada pelo COREN-RJ.” 
Destacamos ainda, que a Empresa recebeu o Termo de Referência com a descrição dos 
serviços no momento da cotação de preços, realizada pelo setor de compras do COREN_RJ 
e houve tempo suficiente para os esclarecimentos levantados nesse momento. 
 
 
“Conforme o Item 1.4  do Edital do Pregão Presencial 008/2017, vimos solicitar os 
esclarecimentos técnicos referente aos questionamentos abaixo: 
 
1) Página 25, Item 3.5 - "Todos os perfis poderão alterar seus próprios dados pessoais 
e todas as operações deverão ficar registradas em log específico e acessível somente pelos 
Administradores" 
 

 As operações de cunho pessoal, como nome, configuração de TEMA, customizações 
de configuração de e-mail, dentre outras, não ficam armazenadas no LOG de 
atividades na console de administração. Todavia, registros de envio de e-mail ficam 
catalogadas por 30 dias para a consulta dos administradores. 

         
PERGUNTA: A funcionalidade descrita acima, atende a especificação solicitada?” 
RESPOSTA COREN-RJ: Sim, em relação aos logs específicos dizem respeito ao envio e 
recebimento de e-mails, exclusivamente. 
 
“2)      Página 29, item 4.26- "Arquivamento hospedado de mensagens dentro dos data 
centers do provedor, retenção extensível e depuração automática (automatiza a imposição 
de política de retenção)" 
          Página 29, item 4.27- "Pesquisa no arquivamento, exportação, sinalizadores de 
busca, relatórios de armazenamento e de auditoria (administração via web das mensagens 
arquivadas)" 
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 Por se tratar de uma solução em nuvem os seus dados estão replicados em três 
servidores com garantia por SLA de 99.998% de disponibilidade, conforme o 
documento digital da Google, nos links:  

           https://static.googleusercontent.com/media/gsuite.google.com/pt-BR//files/google-
apps-security-and-compliance-whitepaper.pdf (Pag. 9) 
 
https://gsuite.google.com/terms/sla.html  
 
PERGUNTA:  Estas documentações/especificações atendem a estes itens?” 
RESPOSTA COREN-RJ: Sim, essas documentações dizem respeito ao SLA nos termos 
exigidos pelo Termo de Referencia. 
“3)      Página 30, Item 5.4- "A Contratada será responsável pela migração dos dados após 
finalização do contrato de prestação de serviços, juntamente com a próxima contratada. 
Deverá fornecer quaisquer outras informações essenciais para transição e continuidade do 
serviço" 
 
PERGUNTA: Esse item se refere ao Item 02 do Anexo I (serviço de migração) contratado 
neste edital?  Que seremos responsáveis por migrar os dados (e-mail, contato e agenda) do 
servidor atual para a plataforma que estamos oferecendo (google) após a assinatura do 
contrato?Pelo redação deste Item, a CONTRATADA atual será responsável pela migração 
juntamente com outra empresa que venha a ser contratada pelo COREN ao final do contrato 
a ser celebrado. 
 
PERGUNTA: Está correto nosso entendimento? Caso positivo, o valor deste serviço é o 
que está considerado no item 2 anexo I do edital?” 
RESPOSTA COREN-RJ: Sim, a CONTRATADA será responsável por realizar essa 
migração de dados de email na solução ofertada. 
  
4)     Página 34,- "Após a conclusão de toda ativação, a CONTRATADA deverá prover 
Solução de Gerência da Rede que contemple as áreas funcionais de gerência de falhas, 
desempenho (monitoração de desempenho e gerência de tráfego), configuração, e de nível 
de serviço. Abaixo sumarizam os parâmetros da garantia de funcionamento para a 
operação: 
Parâmetros Objetivos: 
A Solução de Gerência da Rede deverá disponibilizar a visualização de informações on-line 
(em tempo real e de forma gráfica) da rede para o acompanhamento e monitoração do 
estado global e detalhado do ambiente; 
A Solução de Gerência da Rede da CONTRATADA deverá atuar de forma proativa, 
antecipando-se aos problemas na rede e garantindo o cumprimento dos Níveis Mínimos De 
Serviço (NMS), realizando abertura, acompanhamento e fechamento de chamados de falhas 
relacionados com indisponibilidade, operando em regime 24 horas por dia, 07 dias por 
semana, todos os dias do ano.  
Quando da ocorrência de falhas que tornem o serviço/solução indisponível por mais de 30 
(trinta) minutos, a CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE, juntamente com o 
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relatório técnico mensal, a descrição detalhada da ocorrência, suas causas e as ações 
corretivas realizadas para tornar o serviço/solução novamente disponível; 
 

 Por se tratar de uma solução em nuvem os seus dados estão replicados em três 
servidores com garantia por SLA de 99.998% de disponibilidade. Para isso a Google 
disponibiliza, de forma aberta, a posição técnica dos seus produtos através do link 

       https://www.google.com/appsstatus#hl=en&v=status.        
PERGUNTA:  Este dashboard atende as necessidades do COREN referente ao que está 
sendo solicitado ? 
RESPOSTA COREN-RJ: Sim, essa ferramenta atende as demandas de gerencia e 
monitoramento dos serviços ofertados pela solução.  
 
 

 
 

MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA Pregoeiro COREN/RJ 


