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1. IDENTIFICAÇÃO 
Data: 25/11/2020 Início: 10:08 h Término: 12:31h 
Local: Teams 
Moderador: Eduardo Freitas de Oliveira – DICR/SATA 
Assunto: Consulta Pública Processo Rede de Acesso  
2. Lista de Participantes da Reunião – Anexo I 
3. Questionamentos e Respostas da Consulta Pública– Anexo II 
4. Assuntos tratados na Consulta  
N° Descrição 
1. Foi informado pelo moderador que:  Esta consulta está sendo gravada;  A consulta pública está sendo realizada pelo Teams, em função da Pandemia, 

uma vez que a Dataprev considera importante para a transparência do processo, o contato com todos os fornecedores para dirimir dúvidas ainda existentes, especificações registradas que podem de alguma forma restringir a 
participação no pregão, resguardado à Dataprev o direito de manter os itens que considerar indispensáveis ao objeto contratado;   As respostas aos questionamentos, conforme cronograma estabelecido, foram publicados no portal da Dataprev;  A consulta pública não é uma fase exigida no processo licitatório, mas a Dataprev considera importante para ter um maior número de concorrentes e 
consequentemente, obter melhores resultados na fase de pregão.   Quando o participante quiser falar, por favor, “levante a mão” no Teams, que o 
moderador estará controlando.    

2.  Durante a reunião, foram lidos os questionamentos apresentados pelos fornecedores e as respostas enviadas pela área técnica da Dataprev.  
3. Com relação ao questionamento 1, apresentado pela empresa JUNIPER, o representante da empresa informou que a utilização de roteadores trabalhando em cluster (virtual chassis), seria mais vantajoso comercialmente para a contratação da 

Solução. Em resposta, a área técnica informou que a alteração sugerida poderia acarretar outras alterações, como a contratação de dois links e consumir duas portas, 
além de afetar o desenho e engenharia de rede. Foi informado que o item não seria alterado, mantendo a resposta publicada. O representante da Juniper informou que a manutenção do item não restringiria a sua participação no processo, a sugestão seria 
apenas para gerar uma economicidade a contratação. 

4.  Questão 2 – A Juniper informa que não ficou claro se os 3900 VLAN seriam para os 
equipamentos maiores, uma vez que os equipamentos menores não teriam a necessidade de uma grande quantidade de VLAN. A DTP informou que todo o item 3 
trata da solução de SD-WAN, os equipamentos de roteamento são tratados em outro item da especificação. A DTP questionou a Juniper se a quantidade de 3900 VLAN para a solução de SD-WAN seria restritiva para a participação da empresa no 
certame. A Juniper informou que atende ao item especificado mas sugeriu a diminuição da quantidade, gerando economicidade ao processo. O Representante da 
empresa OI fez a mesma sugestão, alegando não ser necessária uma grande quantidade de VLAN para a solução SD-WAN. A DTP informou que o item será 
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analisado e, caso seja necessário, será alterado.  
5. Questão 3 – A Juniper informou que a sua solução não consegue atender ao subitem 3.3.2, uma vez que a sua solução atende apenas o balanceamento somente por fluxo. A DTP informou que o item será analisado e, se for o caso, será alterado para 

aumentar a competitividade no certame. 
6.  Em seguida, foram lidos os questionamentos apresentados pela empresa OI e as 

respostas técnicas da Dataprev.  
7.  Questão 1 – O representante da OI informou que a necessidade de suporte ao 

protocolo 802.1Q-in-Q restringe a sua participação, alegando que seus parceiros não conseguem atender a especificação do item 3.1.5. A DTP informou que o item será 
analisado internamente. 

8.  Carlos Wagner, colaborador da DTP, questionou ao representante da empresa OI se 
as sugestões apresentadas pela empresa Juniper poderia gerar alguma restrição de participação da OI no certame. O representante informou que, com relação ao Balanceamento por fluxo, a adoção desta forma de fornecimento restringiria a sua 
participação, solicitando a adoção das duas formas de balanceamento.  

9.  Questão 2 – A OI informou que tecnicamente não consegue atender a especificação 
solicitada para o item 3.3.5. A empresa sugeriu que a segmentação VRF seja apenas para os equipamentos de roteamento e não para SD-WAN. A DTP avaliará a 
possibilidade de alteração do item. 

10.  A Juniper informou que a especificação técnica do item 3.1.5 também restringe a sua 
participação no processo. 

11. Questão 3 – A DTP não irá aceitar a sugestão da empresa OI, de fazer uma gestão 
compartilhada dos equipamentos. O item será mantido. 

12. Questão 4 – Com relação ao item 5.13.2, a DTP não aceitou a sugestão da OI e o 
item será mantido. 

13. Questão 5 – Com relação ao item 5.15, a DTP não aceitou a sugestão da OI e o item 
será mantido. 

14. Questão 6 - Com relação ao item 10.6, a DTP não aceitou a sugestão da OI e o item 
será mantido. 

15. Questão 7 - Com relação ao item 16.2, a DTP não aceitou a sugestão da OI e o item 
será mantido.  

16.   O item 2.8 foi esclarecido pela DTP, não restando nenhuma dúvida da empresa OI. 
17. Por solicitação da área técnica, fica registrado que todos os demais itens da especificação técnica não abordados nesta Consulta Pública não restringem a 

participação das empresas presentes no certame, e temos o “de Acordo” de todas para esta afirmativa. 
18. Com agradecimento da presença das empresas nesta sessão, com 26 participantes, foi informado que o TR revisado será publicado no dia 09/12/20 e esta ata no dia 27/11/20.  

Solicitado também a todos a agilidade na apresentação das propostas comerciais para dar continuidade no processo licitatório, lembrando que a não 
existência de propostas suficientes, não é possível dar continuidade à fase externa da licitação. Venham para licitação com preços competitivos! 
Boa sorte a todos!  
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ANEXO I – Lista de Participantes da Consulta   
1. Empresa: JUNIPER NETWORKS BRASIL LTDA.  

Marco Oswaldo Costa Freitas - moswaldo@juniper.net Luis Gustavo Noites - gnoites@juniper.net 
Marcio Carneiro - mcarneiro@juniper.net  2. Oi Soluções 
Carlos Alberto da Costa Barbosa - carlos.costa.barbosa@oi.net.br 
Davi Bertucci - davib@oi.net.br Marcello Muchiutti Picacio - marcello.picacio@oi.net.br Nivaldo José Felix Santana - nivaldo.santana@oi.net.br 
Fernando Alves de Carvalho - fernando.filho@oi.net.br  

3. EMPRESA: CLARO S.A. Manuel Quintão - manoel.quintao@embratel.com.br  4. Dataprev cezar.matos@dataprev.gov.br 
leonardo.rogel@dataprev.gov.br 
lucio.antoniolonetto@dataprev.gov.br 
natalia.bramos@dataprev.gov.br 
patricia.pinto@dataprev.gov.br 
sonia.pereira@dataprev.gov.br 
alexandre.deamorim@dataprev.gov.br 
carlos.wsilva@dataprev.gov.br 
jailton.neves@dataprev.gov.br 
michel.teixeira@dataprev.gov.br 
nelson.fernandes@dataprev.gov.br 
mauricio.trigo@dataprev.gov.br roberto.reis@dataprev.gov.br Ivan.lima@dataprev.gov.br Pedro.rozas@dataprev.gov.br  
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ANEXO II 
RESPOSTAS DOS QUESTIONAMENTOS 

Consulta Pública para Contratação da Rede 
de Acesso 

 

Data: 19/11/2020 
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 1. Introdução Este documento destina-se a prestar os esclarecimentos dos questionamentos realizados pelos Licitantes durante Consulta Pública, referente Contratação da Rede de Acesso por empresa ou consórcio de empresa, pelo período de 60 (sessenta) meses, para a prestação de Serviço de Comunicação IP para transporte de dados, a ser provido pela tecnologia VPN IP/MPLS (Virtual Private Network Internet Protocol/Multiprotocol Label Switching) com circuitos terrestres ou satélite e pela tecnologia IP (Internet Protocol) via circuitos Internet com SD-WAN, incluindo o fornecimento de roteadores, sob demanda.  2. Respostas aos Questionamentos da Empresa – Juniper  Pergunta 1 - Por questões de economicidade e restrição tecnológica, para os roteadores tipo 4 e 5 descritos nos itens 1.3 e 1.4 do Termo de Referência com data de Setembro/2020 solicitamos abrir a opção de utilizar roteadores trabalhando em cluster (virtual chassis) oferecendo a mesma capacidade e resiliência de forma a evitar que apenas soluções modulares sejam apresentadas restringindo outras soluções.  Resposta 1 - Em função da arquitetura atual da rede, dos estudos prévios e das prospecções realizadas, os equipamentos tipo IV e tipo V devem ser equipamentos individuais. Portanto, não concordamos com a abertura para a opção técnica solicitada.  Cabe à Juniper informar na Consulta Pública quais itens do Termo de Referência não seriam atendidos com um único equipamento.  Pergunta 2 - No item 3.1.6 Deve implementar, no mínimo, 3.900 VLAN simultaneamente. Estamos falando especificamente de que elemento da solução ?  Resposta 2 - O item se refere ao equipamento CPE de SD-WAN.  Pergunta 3 - No item 3.3.2. Deve ser possível analisar o tráfego em tempo real e realizar o balanceamento dos pacotes de um mesmo fluxo entre múltiplos circuitos simultaneamente em uma extremidade e realizar a reordenação dos pacotes desse mesmo fluxo no outro extremo, conforme configuração. Sugerimos que seja modificado o texto para o balanceamento somente por fluxo, justificamos esta alteração pelo fato de que se for reordenado por pacote a comunicação terá a sua performance limitada ao link de menor qualidade.  Resposta 3 - A sugestão não será aceita no momento. O item requer a possibilidade de configuração do balanceamento do tráfego por pacote. 
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 3. Respostas aos Questionamentos da Empresa –OI  Pergunta 1 - DA NECESSIDADE DO Q-IN-Q Da leitura do item 3.1.5 das Características Gerais da Tecnologia SD-WAN é dito: “Deve possibilitar a implementação de LAN Virtual (VLAN) por porta e compatíveis com o padrão IEEE 802.1Q e IEEE 802.1Q-in-Q.” Considerando a topologia apresentada, os equipamentos SD-WAN estarão encaminhando o trafego para os roteadores e rede através de circuitos VPN MPLS e INTERNET, dessa maneira, o trafego já será segmentado nos casos do circuito MPLS e INTERNET será transportado tráfegos de interesse baseados em aplicação e com criptografia, não transportando protocolos de camada 2 do modelo OSI. Dessa maneira, gostaríamos de solicitar esclarecimentos sobre a necessidade de suporte ao protocolo 802.1Q-in-Q, considerando que essa funcionalidade normalmente está associada a roteadores e limita a competitividade e ampla concorrência no projeto.  Resposta 1 - Conforme especificado, o protocolo será requerido, e poderá ser utilizado conforme necessidade da Dataprev em um contexto de LAN. A Dataprev entende como uma funcionalidade importante para a solução de SD-WAN, mas será necessário que na Consulta Pública a OI detalhe o tipo de limitação de competitividade para uma avaliação interna.  Pergunta 2 - DA NECESSIDADE DE VRF NO SD-WAN Da leitura do item 3.3.5 das Características Gerais da Tecnologia SD-WAN é dito: “Deve suportar arquitetura com até 8 VRF, com a segmentação do tráfego por VRF.” Considerando a topologia apresentada, o tráfego será segmentado através do uso de VPN MPLS ou através de túneis IPSec. Dessa maneira, a transmissão de dados VPN/MPLS já possui característica de segmentação baseada em VRF, não ficando claro a necessidade de suporte a segmentação na tecnologia SD-WAN Dessa maneira, gostaríamos de solicitar esclarecimentos sobre a necessidade de suporte a segmentação VRF nos equipamentos SD-WAN, considerando que essa funcionalidade normalmente está associada a roteadores e limita a competitividade e ampla concorrência no projeto.  Resposta 2 - Conforme especificado, o protocolo será requerido, e poderá ser utilizado conforme necessidade da Dataprev em um contexto de LAN. A Dataprev entende como uma funcionalidade importante para a solução de SD-WAN, mas será necessário que na Consulta Pública a OI detalhe o tipo de limitação de competitividade para uma avaliação interna. 
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 Pergunta 3 - Sobre os itens  5.13. Durante toda a vigência contratual, as configurações de todos os roteadores serão responsabilidade exclusiva da DATAPREV. 5.13.1. A instalação e operacionalização das configurações iniciais dos CPE (Customer Premises Equipment) serão de responsabilidade da CONTRATADA DE CADA LOTE, com base no padrão de configuração inicial a ser definido/fornecido pela DATAPREV a CONTRATADA DE CADA LOTE. SUGESTÃO OI:  A instalação e as configurações iniciais dos CPE (Customer Premises Equipment) serão de responsabilidade da CONTRATADA DE CADA LOTE. As configurações específicas para o CPE, como por exemplo NAT, ACLs ou outro tipo de configuração relevante as configurações inerentes ao projeto da DATAPREV deverão ser inseridas posterior a aceitação do acesso do link e CPE.  Resposta: A sugestão não será aceita, pois a Dataprev necessita aplicar suas configurações a fim de realizar a aceitação dos circuitos. Este procedimento foi adotado com sucesso em diversas contratações anteriores.  5.13.2. Após as configurações iniciais, a CONTRATADA DE CADA LOTE só terá acesso de leitura aos CPE (Customer Premises Equipment), fora dos Data Centers SUGESTÃO OI:  Após as configurações iniciais, a CONTRATADA DE CADA LOTE só terá acesso de leitura aos CPE (Customer Premises Equipment), fora dos Data Centers. Portanto, a CONTRATADA DE CADA LOTE não deverá sofrer sanções administrativas previstas em virtude de configuração inserida e/ou alterada DATAPREV.  Resposta: A sugestão não será aceita, o item 14 do Termo de Referência já contempla as definições para as sanções administrativas.  5.15. As configurações dos roteadores são de responsabilidade exclusiva da DATAPREV, após a configuração inicial pela CONTRATADA. Não será fornecida senha de escrita/alteração para a CONTRATADA DE CADA LOTE durante a prestação do serviço, salvo situações definidas em comum acordo SUGESTÃO OI: As configurações dos roteadores posterior as aceitações do acesso são de responsabilidade exclusiva da DATAPREV, após a configuração inicial pela CONTRATADA. Não será fornecida senha de escrita/alteração para a CONTRATADA DE CADA LOTE durante a prestação do serviço, salvo situações definidas em comum 



 
 
  

ATA DE REUNIÃO 
 

8/9 

acordo.  Resposta: A sugestão não será aceita, pois a Dataprev necessita aplicar suas configurações a fim de realizar a aceitação dos circuitos. Este procedimento foi adotado com sucesso em diversas contratações anteriores.  10.6. Para chamados massivos, ou seja, que englobam mais de 3 circuitos, a CONTRATADA DE CADA LOTE também devera disponibilizar caixas postais de um sistema de mensagem que envie notificação de recebimento de correspondência quando da entrega em seu destino. Este sistema deverá ser acessado pela DATAPREV através da Internet. Deverá ser possível que a DATAPREV indique uma lista de circuitos através de arquivo anexo ou diretamente no corpo de e-mail, em um único registro. Neste caso, a data e hora do registro serão consideradas como início de interrupção para todos os circuitos Listados. SUGESTÃO OI: Gostaríamos de solicitar a Dataprev para deixar este item opcional para atendimento, ou seja, como sugestão de texto “...mais de 3 circuitos, a CONTRATADA DE CADA LOTE poderá disponibilizar caixas postais de um sistema de mensagem...”  Resposta: A sugestão não será aceita.  16.2. Deverá ser garantido a DATAPREV, o pleno acesso ao site do fabricante dos equipamentos de roteamento descritos neste Termo de Referência. Este acesso deve permitir consultas a quaisquer bases de dados disponíveis para usuários relacionadas aos equipamentos contratados, além de permitir downloads de quaisquer atualizações de software ou documentações destes produtos. SUGESTÃO OI: Entendemos que atualizações de softwares realizadas pela DATAPREV não implicará em penalidades administrativas para a CONTRATADA DE CADA LOTE.  Resposta: Qualquer indisponibilidade do serviço pode implicar em penalidades, desde que não seja responsabilidade da Dataprev, conforme item 7 do Termo de Referência.  1.1. Interligação de endereços de interesse da Dataprev, situados nas Unidades da Federação de todo o território nacional, através de serviço de comunicação IP para transporte de dados, transparente ao endereçamento IP interno da Dataprev. O atendimento deste serviço deverá ser feito em conformidade com os requisitos obrigatórios descritos neste Anexo SUGESTÃO OI: 
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É fundamental que seja disponibilizado os endereços das Unidades dimensionarmos os custos para transporte de dados.  Resposta: Os endereços das localidades de cada lote se encontram nos anexos do Termo de Referência.  1.6. A Dataprev poderá utilizar o mesmo roteador para ligação de circuitos de operadoras distintas, sob critério e configuração de responsabilidade da Dataprev SUGESTÃO OI: Sugerimos a Dataprev solicitar inserir um segundo roteador para que possa fazer a agregação de links diferentes, deixando sob responsabilidade da operadora o primeiro roteador e o segundo sob responsabilidade da Dataprev. Desta forma entendemos que questões de segurança e operacionais ficarão bem definidas e as responsabilidades atribuídas de forma mais simples em qualquer eventualidade ou incidente. Este procedimento balizara os custos dos potenciais participantes do certame.  Resposta: A sugestão não será aceita.   2.8. A Dataprev poderá solicitar a criação de até 128 VPN, com taxas de transmissão conforme o item 2.17.1 2.12. Em um mesmo circuito poderá estar configurada mais de uma VPN, a critério da Dataprev SUGESTÃO OI: Entendemos que o item 2.12 substitui o item 2.8  Resposta: O entendimento não está correto. 
 


