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“COMUNICADO N.º 043/2021” 

REF: PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2021, de 04 de março de 2021, levado a efeito através do 

Processo Licitatório n.º 015/2021, objetivando a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK INTERNET DEDICADO DE 100 (CEM) 

MBPS, COM DUPLA ABORDAGEM PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, DE ACORDO COM AS 

ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, para a Secretaria Municipal 

de Administração, Fazenda e Controle Interno da Prefeitura Municipal de Matão. 

 

O Departamento de Compras e Licitações, através da Pregoeira Municipal, acusa o 

recebimento de questionamento ao Edital em referência através de e-mail, encaminhado pela 

sociedade empresária TELEFONICA BRASIL S/A, nos seguintes termos: “PRAZO DE 

ENTREGA/INSTALAÇÃO. A instalação da solução deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias, 

contados a partir da data de assinatura do instrumento contratual. 1) Questionar ampliação do prazo 

para mínimo de 45 dias. 1.8 – A contratada deverá garantir que todos os links tenham SLA (Service 

Level Agreement) estabelecido de, no mínimo 99,2% (noventa e nove pontos dois por cento) de 

disponibilidade, a ser medida mensalmente através de ferramenta disponibilizada, sem custo, pela 

contratada ou por ferramenta da própria Prefeitura. 2.3 – Acesso. 2.3.4 – Disponibilidade média mensal 

de 99,2% (SLA); 2) Questionar. Conforme Objeto, deve-se fornecer link com dupla abordagem (Dupla 

abordagem entende-se 99,9%, com duplos acessos, centros de roteamentos e duplos roteadores); o 

SLA de 99,2% entrega abordagem simples. O que deve ser considerado? 2.3.12 - Na implantação por 

dupla abordagem a CONTRATADA proverá equipamento automático de chaveamento e os enlaces 

devem operar em modo ativo todo o tempo; 3) Questionar. Entendimento que deverá ser entregue 

solução com dupla abordagem com SLA de 99,9% como informado acima, ou podemos entregar com 

SLA de 99,7% com apenas um equipamento roteador. Está correto entendimento?” 

 RESPOSTA: 1) Devido ao momento em que nos encontramos, e a necessidade dos 

servidores de se submeterem ao home office, tendo em vista também, a logística e a prestação do 

objeto do Edital, é a urgência do município na prestação do serviço, permaneceremos com o prazo de 

30 (trinta) dias. 2) Como transcrito no Termo de Referência, e já evidenciado, por ser o único link de 

internet que atende o município, para o link de internet deve ser entregue através de meios de acessos 

ópticos distintos com comutação automática entre os dois acessos, dentro da rede do vencedor do 

certame, justamente para que haja redundância de acessos, e caso haja interrupções e/ou 

rompimentos da fibra o mesmo assume outra rota, roteamento esse feito dentro do provedor/vencedor 

do certame, em análise. 3) Conforme acima e no Termo de Referência, precisamos que a rota entre o 
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POP ao roteador seja feito por anéis distintos, é que ao romper um enlace, o serviço de internet ao 

município, não seja interrompido. Se a prestadora, fornecer a dupla abordagem, conforme descrito no 

certame, mesmo que a configuração seja dentro do DIO, não vemos problema ser entregue apenas 

um roteador. 

 

Nos colocamos a disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

Matão, 12 de março de 2021. 

 

 

 

TEREZA APARECIDA DO VALE ALMADO 
PREGOEIRA MUNICIPAL 


