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       Ref.: Pregão Eletrônico n.º 135/2017  
       Esclarecimento 01. 
 
 
 
 

Prezados (as) Senhores (as): 
 
 
Com relação ao certame em destaque, esclareço que: 
 
1- Os equipamentos a serem ofertados não necessitam possuir os 

módulos de troncos digitais (E1 R2 Digital/RDSI-PRI). Porém, segundo as 
especificações técnicas do edital e seus anexos, os equipamentos devem ser 
compatíveis com esses módulos (como estabelece os requisititos mínimos obrigatórios, 
previstos no subitem 3.1.1 do Anexo I do Edital – Termo de Referência) e possuam 
certificação de homologação pela ANATEL para módulos de troncos digitais (E1 R2 
Digital/RDSI-PRI). 

 
Outrossim, informamos que o MPRS não possui links E1 contratados 

para as localidades onde as centrais telefônicas, objeto do pregão, têm previsão de 
instalação. Caso estes venham a ser contratados junto à operadora de telefonia, os 
módulos de troncos digitais  (E1 R2 digital/RDSI-PRI) serão adquiridos 
separadamente. 

 
2- Os equipamentos a serem ofertados necessitam possuir, pelo menos, 

duas interfaces ethernet físicas: uma porta ethernet LAN e uma ethernet WAN, 
conforme previsto nos subitens 3.1.4.1 e 3.1.4.2 do anexo I do edital.  

 
Portanto, não serão aceitos equipamentos com acessos aos serviços de 

LAN e WAN configurados na mesma porta Ethernet. 
 
 
Era o que havia a esclarecer. 
 
Atenciosamente, 

 
 

Luís Antônio Benites Michel, 
Pregoeiro. 
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