PEDIDO DE ESCLARECIMENTO I

COLETA DE PREÇOS Nº 036/2017
PROCESSO Nº 089/2017
1.
Não está claro no Anexo I – Objeto a questão do Gerenciamento do serviço
atualmente prestado:
a) Atualmente este serviço já está contratado com algum Partner Amazon Web
Service?
R: SIM.
b) Sendo sim a pergunta acima, neste contrato o serviço de Gerenciamento e o
fornecimento da infra-estrutura de servidores virtuais está no mesmo contrato?
R: NÃO.
c) Caso esteja em contratos separados, entendo que o fator motivador deste
Edital é contratar apenas a gerencia dos servidores virtuais da Amazon Web
Service?
R: SIM.
d) Sendo ainda contratos separados a infra-estrutura de servidores virtuais com a
Amazon Web Service será mantido pela a ASF não sendo necessário incluir os
valores neste certame?
R: SIM, OS VALORES NÃO DEVERÃO SER INCLUÍDOS NO CERTAME.
2.
Sobre o ambiente descrito no item “ATUAL AMBIENTE DA AMAZON WEB
SERVICES CONTRATADO PELA ASF”:
a) Para validação do gerenciamento deste ambiente é necessário o detalhamento
das instancias Amazon Web Service de cada serviço abaixo solicitado (pois o
catalogo de instancias disponíveis é bem grande e variado):
Serviço EC2:
3 servidores Windows.
R: Considerar 2 servidores: t2.large com Windows Sever 2012 – R2 – 64bit – x64
e 1 servidor: t2.small Windows Sever 2012 – R2 – 64bit – x64.
Podendo ter alterações futuras para melhorias de performance conforme
necessidade da ASF.
b) Serviço armazenamento:
Disk- 5 x 1.000GB
R: Serviços disponibilizados pela AWS- US East (N. Virginia): Amazon Simple
Storage Service Requests-Tier1 e Amazon Simple Storage Service Requests-Tier2.
c) Serviço: VPC
VPC: 1
Serviço: VPN
Amazon Virtual Cloud CreateVpnConnection: 5
R: South America (Sao Paulo) - Amazon Virtual Private Cloud CreateVpnConnection
com aproximadamente 3.800 horas.

d) Serviço: S3
R: Serviços disponibilizados pela AWS- US East (N. Virginia): Amazon S3 Standard
e) Adicionalmente qual o trafego de dados utilizado entre estes servidores e
internet para composição de valores.
R: Pode utilizar como base o mês de Dezembro/2017:
data transfer in per month
20.793 GB
data transfer out under the monthly global free tier
15 GB
regional data transfer under the monthly global free tier
1 GB
regional data transfer - in/out/between EC2 AZs or using elastic IPs or ELB
317.915 GB
up to 10 TB / month data transfer out
2.718 GB
3.
Sobre o item CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, não está claro a
forma que desejam efetuar o pagamento:
a)
Os valores mensais demonstrados de Agosto/Setembro/Outubro geram uma
média de cobrança, logo quando é dito que o valor mensal ofertado deverá ser fixo,
devemos entender que o valor médio deve ser cobrado mensalmente sem levar em
conta as possíveis variações de valores para mais ou para menos?
R: Exatamente, o valor mensal da prestação de serviço, será fixo e
irreajustável independentemente do valor pago à Amazon Web Services.
b) Se for sim para resposta acima podemos ter um desequilíbrio financeiro nesta
contratação pois a Amazon Web Service cobra os serviços em moeda americana,
mesmo que a Contratada esteja cobrando da ASF em moeda nacional, e sofremos
com as variações cambiais, podendo criar um custo para Contratada muito maior
do que é repassado a ASF ou mesmo o inverso, logo temos algumas válvula para
readequações e reequilíbrio financeiro?
R: A minuta de contrato anexo ao edital prevê em sua Cláusula 4.2 as condições
de reajuste dos valores contratados. No mais o valor da prestação de serviço a ser
contratada, não está atrelada ao contrato da empresa Amazon Web Services, tratase de uma contratação independente.
c)
Sobre valor irreajustável que trata única e exclusivamente de reajuste anual
baseado em indicies tradicionais de mercado, logo estamos entendendo que está
sendo solicitado a isenção de reajuste para possíveis renovações anuais, está
correto?
R: A Cláusula 4.2 do ANEXO IX MINUTA TERMO DE CONTRATO prevê a
possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses.

