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Esclarecimento 28/04/2022 16:02:47
 
ESCLARECIMENTO 11: Prezado (a) Pregoeiro (a), boa tarde! Tendo em vista a intenção desta Operadora em participar do
Pregão em referência no assunto, vimos tempestivamente, remeter em anexo o nosso pedido de esclarecimentos e
questionamentos abaixo ao referido Edital, a qual solicitamos apreciação dessa Digna Comissão de Licitação.
Questionamento 1: 2.13.2.19. Fornecer juntamente com a prestação dos serviços de telecomunicações como parte
integrante da solução contratada, modens, roteadores e demais ativos de rede. Em nosso entendimento os ativos de rede
relacionados a rede LAN são de responsabilidade CONTRATANTE, nosso entendimento está correto? Questionamento 2: Na
leitura do Edital e seus Anexos é possível observar menção a tecnologia SD-WAN adquirida pelo TER-DF. Entendemos que a
CONTRATADA não será responsável por nenhum tipo de configuração nesses equipamentos. Nosso entendimento está
correto? Questionamento 3: 3.2. FUNCIONAMENTO GERAL DA SOLUÇÃO 3.2.1. Contratação de serviços contínuos de
comunicação de dados MPLS e INTERNET IP entre o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal - TRE-DF e suas
respectivas Unidades localizadas no Distrito Federal (Cartórios/Postos Eleitorais e Galpões) ou simplesmente pontos
remotos, por meio de metodologia de dupla abordagem, através da qual se entregue links de dados chamados principal
(MPLS) e redundante (INTERNET IP), por meio da disponibilização de recursos de conectividade dimensionados para suprir
as demandas de tráfego de sistemas administrativos, sistemas eleitorais, voz e imagens. 3.5. DUPLA ABORDAGEM 3.5.1. O
link MPLS (Principal) e o link de internet IP (Redundante) em cada ponto remoto deverão ser entregues com dupla
abordagem em fibra óptica. O mesmo requisito deve ser respeitado para o link MPLS e os links de internet do Edifício Sede
do TRE-DF. Nas duas situações descritas acima, os links poderão ser atendidos pelo mesmo POP (Pontos de Presença) da
CONTRATADA. 3.5.2. Os circuitos com dupla abordagem não poderão ser instalados no mesmo ponto de acesso. 3.5.3. Os
links com dupla abordagem, em fibra óptica, devem ser estabelecidos por caminhos completamente distintos, não devendo
haver nenhum ponto de falha comum entre os dois links de comunicação. Por ponto de falha comum entende-se: a)
Utilização compartilhada dos mesmos equipamentos no ambiente da CONTRATADA ou em ambientes públicos: roteadores,
multiplexadores, switches, conversores ópticos e outros. Será permitido o compartilhamento de equipamentos dentro das
instalações do CONTRATANTE apenas; b) Utilização compartilhada de links físicos ou lógicos no ambiente da CONTRATADA
ou em ambientes públicos, como: utilização dos mesmos encaminhamentos, dutos, caixas de passagem, DIOs e outros.
Será permitido o compartilhamento da caixa de passagem (na calçada do prédio do CONTRATANTE) e dos dutos da caixa de
passagem até o rack dentro das instalações do CONTRATANTE apenas. 3.5.4. Em caso de inviabilidade técnica para prover a
dupla abordagem do item 3.5 com seus subitens ou visando melhorar a qualidade e os índices de disponibilidade, a
contratada poderá optar por: 3.5.4.1. Prover o link mpls e de internet dedicada através de anel óptico, de forma que em
caso de queda de um lado do anel óptico, o outro lado do anel óptico assumiria o tráfego. A especificação da licitação
descreve a solução como entrega dos serviços dos sites remotos e Edifício SEDE por dupla abordagem, sendo abordagem
principal (MPLS) e redundante (IP Internet), entendendo desta forma que a alta disponibilidade ocorrerá através de dois
serviços distintos (MPLS e IP Internet). Entretanto o item “3.5. DUPLA ABORDAGEM” descreve a entrega dos links em dupla
abordagem para cada serviço, onde teremos um total de 4 abordagens, sendo 2 abordagens para cada serviço (MPLS e IP
Internet) por endereço. Solicitamos esclarecimento de como deverá ocorrer a redundância entre as redes (MPLS e IP
Internet), informando como deverá ser considerada abordagem de acesso, se será abordagem única para cada serviço
(MPLS e IP Internet) desde que 22/04/2022 14:06 E-mail de Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal - TRE - Pedido de
questionamento - PE 004/2022 atendendo os requisitos do item 3.5 e seus subitens, ou se deverá ser considerada em cada
ponto remoto e Edifício SEDE a entrega com dupla abordagem em fibra óptica para cada serviço (MPLS e IP Internet) por
endereço. Questionamento 4: 3.2.7. Não haverá aquisição de equipamentos, incluindo roteadores, modens, e demais ativos
de rede. Contudo, deverão ser fornecidos equipamentos juntamente com a prestação dos serviços de telecomunicações
como parte integrante da solução contratada. Em nosso entendimento os ativos de rede relacionados a rede LAN são de
responsabilidade CONTRATANTE, nosso entendimento está correto? Questionamento 5: 3.9. LINKS DE INTERNET 3.9.1.
CARACTERÍSTICAS GERAIS 3.9.1.1. No Edifício Sede deverão ser fornecidos 2 links IP dedicados que possibilitem a
interligação (IPv4 e IPv6) da CONTRATANTE com a INTERNET, deve ser entregue para cada link bloco IPV4 /28 e IPV6 /64,
sendo IPV6 quando solicitado pela CONTRATANTE. Visando ampliar o cenário de competitividade e participação neste edital,
oferecendo a esta Administração preços mais vantajosos, devido à escassez de endereçamento IPv4, solicitamos que seja
flexibilizado o atendimento com 6 endereços IPv4 utilizáveis (/29) sem restrição de ampliação de endereçamentos IPv4 em
blocos não sequenciais. Entendemos diante da solicitação exposta que não se trata de uma característica determinante que
afetará a qualidade da prestação de serviço. Nossa solicitação será acatada? Questionamento 6: 3.9.1.2. No Edifício Sede os
equipamentos necessários para o pleno funcionamento dos links internet não deverão ser compartilhados, ou seja,
roteadores, conversores ópticos ou similares, visando uma maior disponibilidade no fornecimento do serviço. Solicitamos
que seja esclarecido se o Link Internet 2 poderá compartilhar da mesma infraestrutura de transmissão do link MPLS.
Questionamento 7: Indicador 03 - Prazo de Reparo / Restabelecimento de um Enlace (PR) Limiar de Qualidade: LINKS MPLS
- Prazo limite = 2 horas O prazo de reparo de 2 horas, nosso prazo para início de atendimento é de 4 horas. É possível a
flexibilização? Questionamento 8: h) Comprovação que possui conexão de internet própria, através de canais dedicados, a
pelo menos 3 (três) AS nacionais. As bandas de saída entre os AS deverão somar pelo menos 10 (dez) Gbps. Solicitamos
esclarecer se será permito a apresentação de uma declaração de atendimento a este item. Em caso negativo favor
especificar como deverá ser feita esta comprovação. Obrigado. Questionamento 9: 3.22.3. Serão aceitas notas fiscais em
separado para o serviço de comunicação de dados MPLS, o serviço de comunicação de dados INTERNET, serviço de
gerenciamento e monitoramento dos circuitos, desde que a soma dos valores de todas as cobranças seja igual ao valor
mensal do serviço de comunicação de dados informados no contrato. Entendemos que a CONTRATADA deverá fornecer
equipamentos/roteadores para composição do Objeto, dessa forma, além do serviço de gerenciamento e monitoramento dos
circuitos, poderá ser previsto a cobrança do equipamento, permanecendo a soma dos valores de todas as cobranças seja
igual ao valor mensal do serviço de comunicação de dados informados no contrato. Está correto o entendimento?

 
Fechar



28/04/2022 16:07 https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1377464&Texto=T&prgCod=1028222

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1377464&Texto=T&prgCod=1028222 2/2



28/04/2022 16:07 https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1377464&Texto=R&prgCod=1028222

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1377464&Texto=R&prgCod=1028222 1/1

 

 

Resposta 28/04/2022 16:02:47
 
RESPOSTA 11: DECISÃO DO PREGOEIRO E DA AUTORIDADE SUPERIOR *OBSERVAÇÃO: Por limitação do número de
caracteres no Compras.gov.br, não foi possível inserir o conteúdo da Manifestação do Pregoeiro e da Decisão do
excelentíssimo Presidente do TRE-DF no sistema. Nada obstante, informamos que o inteiro teor está disponível para
consulta e download no site: www.tre-df.jus.br (Transparência e prestação de contas>Licitação e contratos > Licitações >
Licitações em andamento/encerradas) ou diretamente pelo o link: https://www.tre-df.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-
contas/compras-e-licitacoes/licitacao/avisos-de-licitacoes

 
Fechar


