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Verana Caus De Souza Falce [verana.souza@telefonica.com]
Enviado:quarta-feira, 12 de dezembro de 2018 18:31
Para:
Licitação SUAG

Prezada pregoeira ,
Conforme contato telefônico , segue pedido de esclarecimento reformulado pela equipe técnica

:

No item localizado na página 25 do documento "SEI_GDF - 15668925 - Edital n 004-2018.pdf" é
solicitado:
4.2. Requisitos de Segurança Anti-DdoS
4.2.15. Em momentos de ataques DOS e DDOS, todo trafego limpo deve ser reinjetado na
infraestrutura da contratante através de tuneis GRE (Generic Routinng Encapsulation),
configurado entre a plataforma de DOS e DDOS da contratada e o CPE do contratante.
Questionamento:
O item em questão, descreve a solução do Fabricante ARBOR Networks, solução de anti-DDoS que
atua na maioria dos services providers. Porém, em sua maioria, esses services providers
preferem fazer a reinjeção do trafego limpo através de VRF em cima de MPLS ao invés de tuneis
GRE até o CPE da contratante.
Visando assegurar a livre concorrência no processo, solicitamos que seja permitida o
atendimento desse item através da forma mencionada de VRF, uma vez que não altera o resultado
desejado pela contratante.
Nossa solicitação será acatada ?
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 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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Enviada em: quarta-feira, 12 de dezembro de 2018 16:49
Para: Verana Caus De Souza Falce <verana.souza@telefonica.com>
Assunto: 5º Esclarecimento - PE nº 004/2018 - DPDF
Prezada Senhora,
Conforme contato telefônico realizado por essa empresa com esta Diretoria e nossa área técnica,
ainda, aguardamos a reformulação do esclarecimento. Informo que o pregão teve em 11/12/2018 o
aviso de suspensão indicando a nova data de realização em 21/12/2018.
Atenciosamente,
Cinthia Maria S. D. de Oliveira
________________________________
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.
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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