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Esclarecimento 28/04/2022 19:40:12
 
ESCLARECIMENTO 15: Assunto : Pedido de esclarecimento Protocolo Nº: 114 Referente itens 3.13.2 e 3.13.3 :
ESCALRECIMENTO : Entendemos que nos itens 3.13.2 e 3.13.3 abaixo refere-se somente a links da rede MPLS, não sendo
aplicado ao link de INTERNET DEDICADA e que a CONTRATANTE não está solicitando links adicionais temporários e sim que
de acordo com que os links novos venham a ser ativados ou que sofram upgrades, a paralisação deverá ocorrer somente no
horário da janela disponibilizada pela CONTRATANTE para esta migração e que assim que seja concluída, os links antigos e
novos devem estar com conectividade na mesma rede. Nosso entendimento está correto? Caso não esteja correto,
solicitamos maiores detalhamentos de como ocorrerá esta migração e qual a expectativa da CONTRATANTE, detalhando
principalmente o que será necessário, de forma que possamos avaliar e precificar.

 
Fechar
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Resposta 28/04/2022 19:40:12
 
RESPOSTA 15: 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 2.1 DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS APRESENTADOS PELA
CLARO Como se verifica dos diversos pedidos formulados, a Requerente busca esclarecimentos de ordem técnica e, por essa
razão, este Pregoeiro – por absoluta falta de conhecimento técnico – adota a manifestação da Secretaria de Tecnologia da
Informação e Comunicação (1103414) como razão de decidir1 e, por este motivo, permito-me transcrevê-la in totum:
Resposta : Não está correto. conforme citado nos itens acima ´... deverão prever a conectividade temporária entre as atuais
redes corporativas do TRE-DF e a solução proposta pela CONTRATADA, garantindo a migração sem a interrupção dos
serviços existentes. No processo de migração poderá ocorrer interrupções controladas, cabendo agendamento de janela de
manutenção para este fim." A Implantação deve ocorrer paralelamente à conexão atual, tanto para MPLS quanto para
INTERNET.
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