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Luiz Eduardo Ademi Teixeira

De: Rodrigo Bomfim Rodrigues Pitta
Enviado em: quarta-feira, 1 de abril de 2015 12:09
Para: Colic RJ; Paulo Roberto Schenkel de Carvalho
Assunto: RES: ESCLARECIMENTOS - PE Nº 5/2015 - MF-SUSEP-SUPERINT.DE SEGUROS PRIVADOS/RJ - ABERTURA DA PROPOSTA: 

em 02/04/2015 às 15:00:00

 
 

De: Luiz Eduardo Ademi Teixeira Em nome de Colic RJ 
Enviada em: segunda-feira, 30 de março de 2015 12:19 
Para: Paulo Roberto Schenkel de Carvalho; Rodrigo Bomfim Rodrigues Pitta 
Assunto: ENC: ESCLARECIMENTOS - PE Nº 5/2015 - MF-SUSEP-SUPERINT.DE SEGUROS PRIVADOS/RJ - ABERTURA DA PROPOSTA: em 02/04/2015 às 15:00:00 

 
Prezados, 
 
Segue o questionamento da Embratel. 
 
 
Atenciosamente  
Luiz Eduardo 
Coordenação de Licitação e Contratos 
tel: 0xx21 3233-4099 
 
 
 

De: KILDARE CARNEIRO RODRIGUES [mailto:KILDAR@embratel.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 30 de março de 2015 12:16 
Para: Colic RJ 
Assunto: ESCLARECIMENTOS - PE Nº 5/2015 - MF-SUSEP-SUPERINT.DE SEGUROS PRIVADOS/RJ - ABERTURA DA PROPOSTA: em 02/04/2015 às 15:00:00 

 
Bom dia! 
 
Prezado Sr. Pregoeiro Luiz Eduardo,  seguem algumas considerações/questionamentos: 
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1. O item 10.3 – CRITERIOS DE SELEÇÃO, TR DATACENTER_v5.3, pagina 54,  define que o Pregão Eletrônico será do Tipo Menor Preço em Lote Único, 
conforme abaixo:  

 
 

 
 
 
Mas o item B) Descrição Geral dos Serviços de Fornecimento e Administração de Rede de Longa Distância, subitem B3 informa 
especificamente que para o site da Sede (RJ), serviço MPLS, deverá ser provido necessariamente com “dupla abordagem” com dois enlaces 
(links) provenientes de operadoras de telecomunicações distintas, sem qualquer compartilhamento de meio fisico. 
 
Perguanta: Se toda solução será provida por um único fornecedor (Lote Único), então não há como atender ao que estabele esse item acima. 
 
Sugestão, alterar para: 
 

No caso específico do ponto de acesso da Sede (RJ) deve ser empregada necessariamente a técnica da 
“dupla abordagem” com dois enlaces (links) provenientes da mesma operadora, mas em enlaces (links) 
distintos e sem qualquer compartilhamento de meio físico, inclusive dos roteadores. 
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2. Com relação ao serviço de internet, deverá ser fornecido pela CONTRATADA um único link (velocidade de 30M) a ser instalado no Data 

Center, desta forma, todos os acessos à Internet das unidades da Susep, inclusive da Sede, serão providos via rede MPLS.  
Correto entendimento? 

[Rodrigo Bomfim Rodrigues Pitta] Sim, o entendimento está correto. 
 

3. Na toplogia, pagina 26, no tocanta ao serviço MPLS, mostra 2 (dois) enlaces (links) para cada localidade (SP, MG, DF, RS e RJ- Fr. 
Roosevelt), exceto o da Sede que é dupla abordagem (B3), e um único roteador.   
Já na pagina 30, item G) Da Velocidade Garantida dos Circuitos o número de enlaces (links) para cada localidade é de apenas um 
Link Único. 

 
Desta forma, podemos adotar como correto apenas o item “G” e desconsiderá a topologia, pois não haverá redundancia de enlaces (links)  para 
as localidades remotas (SP, MG, DF, RS e RJ- Fr. Roosevelt)?? 
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[Rodrigo Bomfim Rodrigues Pitta]  
 
A topologia apresentada se refere a uma possível solução lógica que atenderia aos requisitos do Termo de Referência. As linhas pontilhadas, como consta da 
legenda, representam túneis IPsec, e não enlaces físicos de dados. Esta topologia é uma das formas de se atender aos requisitos de conectividade e criptografia 
estabelecidos, e deve ser interpretada como uma sugestão. Já tabela do item G lista os enlaces físicos a ser contratados. 
 
Favor confirmar recebimento deste e-mail. 
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Abs 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Kildare C. Rodrigues 
Gerente Executivo de Contas 
Diretoria Executiva Regional Centro Norte Nordeste 
Fone (02185) 4005-2257 
Cel:   (02185) 9102-2159 
E-mail: kildar@embratel.com.br 

 
 

 

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE 
Esta mensagem e seus anexos são de uso exclusivo de pessoas e entidades autorizadas pela Embratel e podem conter informações confidenciais e/ou 
privilegiadas. É proibido revelar, alterar, copiar, divulgar ou se beneficiar, direta ou indiretamente, destas informações sem a autorização de seus autores. Se você 
recebeu este e-mail por engano, por favor, informe o remetente e apague a mensagem imediatamente. A Embratel se reserva o direito de pleitear ressarcimento 
pelos prejuízos decorrentes do uso indevido das informações e de requerer a aplicação das penalidades cabíveis. 


