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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 4/2018
Eduardo Roedel Kohler <Eduardo.Kohler@telefonica.com>
qua 19/12/2018 11:24
Para:Licitação

SUAG <licitacaosuag@defensoria.df.gov.br>;

Prezados (as), bom dia!
Precisamos sanar uma dúvida com relação ao certame 04/2018:
item:
4.2.9. A contratada deve possuir dois (02) centro de limpeza nacional cada um com capacidade de mi gação de 10GB e
01(um) centro de limpeza internacional com capacidade de mi gação de 30 Gb.
Ques onamento:
Nossos centros de limpeza estão instalados em pontos estratégicos do nosso backbone IP nacional e possuem
capacidade de realizar a detecção e a limpeza de tráfego de ataque de qualquer origem (nacional e internacional,
interna e externa) antes de o mesmo a ngir nossa rede e impactar a estrutura e serviços do cliente. Entendemos que
desse jeito atendemos a necessidade da contratante, mesmo não tendo um centro de limpeza internacional. Está certo
o nosso entendimento?

Atenciosamente,
Eduardo Roedel Kohler
Gerente de Negócios – Especialista Governo
Diretoria de Governo | Gerencia Governo FSP
Endereço NOVO* SMAS Trecho 1 - Ed. ParkShopping Corporate –
Torre 1 - 1º Andar Guará, Brasília – DF CEP 71215-300
Cel + 55 61 9.9869-2615
Eduardo.kohler@telefonica.com
www.telefonica.com.br | www.vivo.com.br

Esta mensagem e seus anexos se dirigem unicamente ao seu destinatário e são para seu uso exclusivo, pois podem conter
informação privilegiada ou confidencial. Se você não é o destinatário indicado, notificamos que a leitura, utilização,
divulgação e/ou cópia sem autorização do conteúdo deste email pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se
recebeu esta mensagem por engano, pedimos que comunique imediatamente ao remetente e exclua essa mensagem.

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la
persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede
estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y
proceda a su destrucción.
The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use of the individual or entity named above. If the
reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly
prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you have received this communication in
error and then delete it.
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Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo da
pessoa ou entidade de destino. Se não é vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem
autorização pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro, rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente por
esta mesma via e proceda a sua destruição
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