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Esclarecimentos EDITAL Nº 004/2018_ PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 00401-00016557/2018-96)
Verana Caus De Souza Falce [verana.souza@telefonica.com]
Enviado:sexta-feira, 7 de dezembro de 2018 14:10
Para:
Licitação SUAG

Sr(a). Pregoeiro(a),
Venho , respeitosamente, perante V. Sa, solicitar ESCLARECIMENTOS referente ao PREGÃO ELETRÔNICO em epígrafe
conforme segue :
O item 4.4.1 são solicitadas 4 interfaces LAN para a rede da contratada, entretanto não há descrição técnica que
jus ﬁque esta solicitação. Por padrão, os roteadores entregues pelas Prestadoras possuem 2 portas Ethernet
embarcadas, sendo necessária a instalação de interfaces adicionais, que são rever das em custos ao cliente, para o
fornecimento de mais portas Ethernet.
Esclarecimento : Assim, buscando a economicidade do referido órgão, sugerimos que seja solicitada apenas 1 porta
ethernet para o fornecimento do link. Há possibilidade de nossa solicitação ser acatada?
b) Deverão possuir interfaces elétricas, no mínimo, 2 (duas) interfaces LAN Gigabit Ethernet 802.3ab (1000Base-T)
com saída para a rede da contratada em porta ethernet 1000/Mbits/s (Full Duplex) conector do po RJ-45.
4.4.1. Possuir 4 (quatro) interfaces LAN: Fast Ethernet IEEE 802.3, 802.3u – Especiﬁcação 10/100BASE-T (Full Duplex),
com conector do po RJ-45;
Esclarecimento : Quanto ao infra citado, entendemos que as medidas de latência ocorrerão do roteador do cliente
até o roteador de borda do acesso do cliente, haja visto que as redes de internet são interligadas e não estão sob
responsabilidade de apenas um órgão ou empresa e por ventura disto não há qualquer garan a de latência e perda
de pacotes na redes de internet. Está correto nosso entendimento ?
Desta forma, pedimos que esta latência seja medida entre o roteador do cliente e controlador AS que faz borda com
outras operadoras, SLA este, que as Prestadoras podem se comprometer ? Há possibilidade de nossa solicitação ser
acatada?
Certa da compreensão de V.Sa. quanto ao exposto .
Atenciosamente,

Verana Caus de Souza
Gerente de Negócios
Diretoria | Telefônica Brasil
Avenida N Sra. Da Penha 275 2ª andar
29055-131 | Vitória - ES
Cel + 55 27999810508
verana.souza@telefonica.com
www.telefonica.com.br | www.vivo.com.br

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la

https://cas.gdfnet.df.gov.br/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAACm73NVHyqAR4x4iqA7M8FkBwBMs2lB3YBMT5gvdhgwIUNLAAAA%2bDLE… 1/2

07/12/2018

Esclarecimentos EDITAL Nº 004/2018_ PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 00401-000165…

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.
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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