Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
Instalada em 16 de fevereiro de 1835

Diretoria de Tecnologia da Informação

PARECER TÉCNICO
À CPL,
Conforme análise da habilitação técnica apresentada pela licitante WIKI
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, esclarecemos:
Inicialmente,

registramos

os

atestados

apresentados

pela

empresa

supracitada, a saber:
1.

GARDEM TELECOM SERVIÇOS, onde consta os seguintes serviços:

“ Link de Internet de 5 (cinco) Gigas, Full Duplex, dedicado entregues em rede óptica
com redundância por dupla abordagem de rotas, incluindo Firewall UTM Appliance
com funcionalidades de prevenção de intrusões de rede, antivírus, VPN, Filtragem
de conteúdo, balanceamento de carga, geração de relatórios informativos e
gerenciais sobre a rede, NAT, identificação e bloqueio de ataques de negação de
serviços (denial of service – DDoS), Controle de Aplicações, Qualidade de Serviço
(QoS), AntiSpam e Filtro de conteúdo, monitoramento, acompanhamento e
Manutenção do serviço, SLA: Reparo ou restabelecimento dos acessos (serviços)
em até 2 (duas) horas após o registro do chamado no service-desk da gerência da
rede”;
Secretaria Adjunta de Tecnologia da Informação – SEATI, onde consta

2.

os seguintes serviços: “Serviço de Internet Dedicado e Acessos Dedicados (MPLSDADOS) – lan to lan”;
Secretaria Municipal de Informação e Tecnologia – SEMIT, onde consta

3.

os seguintes serviços: “Fornecimento de servidores virtuais de correio eletrônicos e
afins, configuração de contas, manutenção e gerenciamento, com pacote de locação
de 700 contas de e-mail, com 15GB de espaço de cada, antispam, antipishing e
antivírus, sendo: 04 VPCU, memória 128 GB, armazenamento, conexão de rede 1GB
e 01 IP fixo”;
4.

Defensoria Pública do Estado do Maranhão – DPE/MA, onde consta os

seguintes serviços: “Link de Internet em Fibra Óptica dedicado em 100 pontos, com
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simetria de banda, na velocidade de 10 Mbps por ponto (totalizando 1Gbps),
disponibilizando também o acesso à Internet, via wi-fi”;
MARANET TELECOM EIRELI, onde consta os seguintes serviços “Link

5.

de Internet de 10 (dez) Gbps, Full Duplex, dedicado, entregues em rede óptica com
redundância em dupla abordagem de rotas”;
Secretaria Municipal de Informação e Tecnologia – SEMIT, onde consta

6.

os seguintes serviços “Link de internet dedicada full 300 Mbps em fibra óptica
entregue na sala cofre da SEMIT, Link de Internet dedicada full de 60Mbps e 10Mbps
em fibra óptica entregues nos Terminais de transporte Urbano da SMTT e Links de
Internet dedicada full de 5Mbps em fibra óptica entregue em 60 pontos da SEMCAS
na cidade de São Luís”;
7.

VTI SERVIÇOS COMÉRCIO E PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO E

GESTÃO COOPERATIVA LTDA, onde consta os seguintes serviços: “Instalação,
monitoramento, acompanhamento e manutenção do serviço de link de dados (lan to
lan) interconectando a Penitenciária de Pedrinhas a sede da SEJAP no Outeiro da
Cruz, com velocidade de 1Gbps em fibra óptica.

O edital deixa claro quanto as exigências técnicas:
10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
10.1. Comprovação de aptidão por meio de Certidões e/ou Atestado(s) de
capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou
privado, que comprove(m) aptidão do licitante para a execução de serviço com as
características do objeto de licitação. Não serão aceitos atestados emitidos pela
licitante, em seu próprio nome, nem algum outro que não tenha originado de
contratação.
Logo os serviços licitados e pretendidos pela ALEMA são: Link de Internet
Dedicado Full, Link de Internet Dedicado Full WiFi, Manutenção e instalação de Fibra
ótica, Link Ponto a Ponto da ALEMA com o DATACENTER de Hospedagem e
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Serviço de Hospedagem, conforme subitens descritos em Termo de
Referência e anexos.
Os atestados 1, 2, 4, 5 e 6 apresentam em seu escopo Link de Internet
Dedicado Full, comprovando a aptidão técnica do licitante por esses atestados.
Os atestados 2 e 7 apresentam em seu escopo Link Ponto a Ponto,
comprovando a aptidão técnica do licitante por esses atestados.
O atestado 3 apresenta em seu escopo serviço de hospedagem, descrevendo
armazenamentos, conexões, IP e outros, comprovando a aptidão técnica do licitante
por esse atestado.
O atestado 1 e 7 apresentam em seu escopo instalação e manutenção de
fibras ópticas, comprovando a aptidão técnica do licitante por esses atestados.
Desse modo, ante os atestados apresentados, constatamos aptidão da
empresa licitante WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, contemplando os serviços
de Link de Internet Dedicado Full, Link de Internet Dedicado Full WiFi, Manutenção
e instalação de Fibra ótica, Link Ponto a Ponto da ALEMA com o DATACENTER de
Hospedagem e

Serviço de Hospedagem, conforme disposto no item 10.1 do

Termo de Referência anexo ao edital.

São Luís (MA), 18 de maio de 2022.

Paulo Marcelus Castro Silva
Diretor de Tecnologia da Informação
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