Marcelo Nobre Tavares
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

Marcelo Nobre Tavares
segunda-feira, 3 de setembro de 2018 17:29
'romulo.abrantes@claro.com.br'; cpl; ngsi.servidores
RES: Pedido de Esclarecimentos - Pregão Eletrônico nº 19/2018 – TRF 5ª Região
Pedido de Esclarecimentos.pdf

Prezado licitante,
Segue resposta da Unidade Técnica através do e-mail abaixo colacionado quanto ao pedido de esclarecimento
formulado por vossa empresa.
Desde já agradecemos pela colaboração.
Atenciosamente.
Marcelo Nobre Tavares
Núcleo de Licitações
Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5ª
Fone: (81) 3425-9853
E-mail: mntavares@trf5.jus.br

De: José Augusto Lins de Araújo Neto
Enviada em: segunda-feira, 3 de setembro de 2018 14:55
Para: Francisco Reis Nogueira Sobrinho; ngsi.servidores
Cc: Marcelo Nobre Tavares
Assunto: RES: Pedido de Esclarecimentos - Pregão Eletrônico nº 19/2018 – TRF 5ª Região

Seguem respostas:
1) Correto. Haverá um roteador com capacidade de realizar FULL BGP de propriedade da CONTRATANTE. A
empresa deverá fornecer equipamento que integre com esse roteador;
2) Correto. A CONTRATADA deve realizar apenas a conexão com o PTT;
3) Não precisa haver duplicação de acesso, tendo em vista que haverá um link secundário (LOTE 2);
4) Não. A vencedora do LOTE 2 deve garantir que não usa elementos da vencedora do LOTE 1;
Questionamento do antiDDoS:
1)
2)
3)
4)
5)

Correto. São necessárias informações sobre o combate ao DDoS;
Não será necessário informar a localização;
Não. Haverá a necessidade de mitigação. Não foi localizado o item 14.1.3;
Sim, desde que justificado;
Já respondido no item 3 acima;

Atenciosamente,
________________________________________
José Augusto Lins de Araújo Neto
TRF5ª/STI/DITI
Núcleo de Gestão da Segurança da Informação - NGSI
Fone: 81 3425-9443

De: Francisco Reis Nogueira Sobrinho
Enviada em: segunda-feira, 3 de setembro de 2018 10:01
Para: ngsi.servidores <ngsi.servidores@trf5.jus.br>
Cc: Marcelo Nobre Tavares <mntavares@trf5.jus.br>
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Assunto: ENC: Pedido de Esclarecimentos - Pregão Eletrônico nº 19/2018 – TRF 5ª Região
Prioridade: Alta
Prezados,
Segue, em anexo, pedido de esclarecimento formulado pela empresa CLARO.
Att.
Francisco Reis Nogueira Sobrinho
Pregoeiro - Matrícula 1145
Núcleo de Licitações/Secretaria Administrativa
Tribunal Regional Federal da 5ª Região
(0XX81) 3425-9851
frsobrinho@trf5.jus.br

De: Romulo de Moraes Rego Abrantes - Claro NE - [mailto:Romulo.Abrantes@claro.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 31 de agosto de 2018 14:32
Para: cpl
Cc: LINDEMBERG MENEZES D ALBUQUERQUE; HERICO HERMANO NUNES DA SILVA HERICO; ngsi.servidores
Assunto: Pedido de Esclarecimentos - Pregão Eletrônico nº 19/2018 – TRF 5ª Região
Prioridade: Alta

Prezados, boa tarde!
Segue em anexo, o nosso pedido de esclarecimentos, referente ao Pregão Eletrônico nº 19/2018 – TRF 5ª Região
(Registro de Preços para contratação de serviço de acesso à Internet (link principal e link de contingência) para o
Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Órgão Gerenciador) e a Justiça Federal de 1ª Instância de Pernambuco –
JFPE Órgão Participante).
Atenciosamente,
RÔMULO DE MORAES REGO ABRANTES
UNIDADE EMPRESAS - EMBRATEL
Diretoria Executiva Centro, Norte e Nordeste
T.: 55 81 2121-3068 C.: 55 81 9 9249-0001
romulo.abrantes@claro.com.br

Claro Brasil
net.com.br | claro.com.br | embratel.com.br

Claro Brasil, conectar o Governo com soluções para um país melhor.

Esta mensagem, incluindo seus eventuais anexos, pode conter informações confidenciais, de uso restrito e/ou legalmente protegidas. Se você recebeu esta
mensagem por engano, não deve usar, copiar, divulgar, distribuir ou tomar qualquer atitude com base nestas informações. Solicitamos que você elimine a
mensagem imediatamente de seu sistema e avise-nos, enviando uma mensagem diretamente para o remetente e para postmaster@claro.com.br. Todas as
opiniões, conclusões ou informações contidas nesta mensagem somente serão consideradas como provenientes da Claro ou de suas subsidiárias quando
efetivamente confirmadas, formalmente, por um de seus representantes legais, devidamente autorizados para tanto.
-----------------------------------------------------------------------------Este mensaje, incluyendo sus eventuales archivos adjuntos, puede contener informaciones confidenciales, de uso restringido y/o legalmente protegidas. Si
usted ha recibido este mensaje por error, no debe utilizar, copiar, divulgar, distribuir o tomar cualquier actitud basada en estas informaciones. Solicitamos la
inmediata eliminación del mensaje de su sistema y el envío de un informe en forma directa al remitente y a postmaster@claro.com.br. Todas las opiniones,
conclusiones o informaciones contenidas en este mensaje solamente serán consideradas como provenientes de Claro o de sus subsidiarias cuando sean
efectivamente confirmadas, formalmente, a través de uno de sus representantes legales debidamente autorizados a tal fin.
-----------------------------------------------------------------------------This message, including all attachments transmitted with it may include restricted, legally privileged, and/or confidential information. If you received this
message by mistake or in error you are hereby notified that you must not use, publicize, copy, distribute, resend, or take any action based on the information
contained in the message. We ask you to delete the message immediately from your system and advise us by sending a message directly
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Resposta 03/09/2018 17:33:15
Seguem respostas: 1) Correto. Haverá um roteador com capacidade de realizar FULL BGP de propriedade da
CONTRATANTE. A empresa deverá fornecer equipamento que integre com esse roteador; 2) Correto. A
CONTRATADA deve realizar apenas a conexão com o PTT; 3) Não precisa haver duplicação de acesso, tendo em
vista que haverá um link secundário (LOTE 2); 4) Não. A vencedora do LOTE 2 deve garantir que não usa
elementos da vencedora do LOTE 1; Questionamento do antiDDoS: 1) Correto. São necessárias informações
sobre o combate ao DDoS; 2) Não será necessário informar a localização; 3) Não. Haverá a necessidade de
mitigação. Não foi localizado o item 14.1.3; 4) Sim, desde que justificado; 5) Já respondido no item 3 acima;

Fechar

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=...
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Esclarecimento 03/09/2018 17:33:15
Pedido de esclarecimento formulado pela empresa Claro Brasil cujo inteiro teor disponibilizamos no site oficial
do TRF da 5º Região através do link portal da transparência/licitações/2017/2018/Pregão Eletrônico nº 19/2018
por ter sido encaminhado em formado não compatível com comprasnet.

Fechar

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=...

03/09/2018

