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Esclarecimento 09/12/2019 14:40:36
 
No item 2.1.13 é solicitado que o access point tenha no mínimo 2 interfaces que para o meu entendimento a contratante
acredita que seja pelo fato do AP ter capacidades acima de 1Gbps, mas em termos técnicos uma porta 10/100/1000
atenderia ao especificado no edital, pois toda porta é full duplex, portanto podemos considerar sempre o dobro da
capacidade. Além disso grande parte do tráfego é “perdido” para conexões, negociações entre AP, cliente e o ambiente.
Visto isso, entendemos que um Access point que atenda todos os outros requisitos e que tenha uma porta Ethernet
10/100/1000 atende a esse requisito sem comprometer o certame. Está certo o nosso entendimento?

Fechar
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Resposta 09/12/2019 14:40:36
 
Seguem as respostas: 1. Entendimento INCORRETO da empresa Lettel Cloud Enterprise. Deverá ser considerada a
quantidade mínima de 02 (duas) interfaces para conexão à rede local fixa, conforme item 2.1.13 do instrumento
convocatório.

Fechar



Comissão Permanente de Licitação CPL / ESMPU - Re: Enc.: ESCLARECIMENTO -
PREGÃO ELETRÔNICO – ESMPU Nº 21/2019 

Prezada Pregoeira,

Seguem as respostas:

1. Entendimento INCORRETO da empresa Lettel Cloud Enterprise. Deverá ser considerada a quantidade 
mínima de 02 (duas) interfaces para conexão à rede local fixa, conforme item 2.1.13 do instrumento 
convocatório.

Att,

Douglas Rafael de C. Aguiar
Analista do MPU - Suporte Técnico e Infraestrutura 
NUREDES/STI/ESMPU
(61) 3313-5229

>>> Comissão Permanente de Licitação CPL / ESMPU 09/12/2019 10:05 >>>

Flávia Tegoshi
Presidente da CPL
Pregoeira da Escola Superior do MPU
SGAS Av. L2 Sul, Qd. 604 l 23
Fone 3313-5311
Brasília - DF
CEP: 70200-640

>>> Alexandre Bezerra <alexandre.bezerra@lettel.com.br> 09/12/2019 09:42 >>>
Prezado Sr. Pregoeiro.

No item 2.1.13 é solicitado que o access point tenha no mínimo 2 interfaces que para o meu entendimento a 
contratante acredita que seja pelo fato do AP ter capacidades acima de 1Gbps, mas em termos técnicos uma 
porta 10/100/1000 atenderia ao especificado no edital, pois toda porta é full duplex, portanto podemos 
considerar sempre o dobro da capacidade. Além disso grande parte do tráfego é “perdido” para conexões, 
negociações entre AP, cliente e o ambiente. Visto isso, entendemos que um Access point que atenda todos os 
outros requisitos e que tenha uma porta Ethernet 10/100/1000 atende a esse requisito sem comprometer o 
certame. Está certo o nosso entendimento?

Atenciosamente,

De: Douglas Rafael de Castro Aguiar
Para: Comissão Permanente de Licitação CPL / ESMPU;  Moisés Jacobino de Morais...
Data: 09/12/2019 10:23
Assunto: Re: Enc.: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO – ESMPU Nº 21/2019

Alexandre Bezerra
Territory Sales Manager

+55 61 98190.4348
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+55 61 99686.8196

alexandre.bezerra@lettel.com.br

www.lettel.com.br

Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por 
lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode 
usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas 
informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao 
remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.
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