
 
PODER JUDICIÁRIO 
 JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 
 
 
À Srª 
Patrícia Junqueira 
Coordenação Negócios Governo da empresa 
ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A 
 
 
Em resposta ao seu pedido de esclarecimentos acerca do edital do pregão n° 06/2020, 
Contratação de serviços de comunicação de dados para interligação da Sede do TRT ao 
Fórum Autran Nunes, informamos o que segue: 
 
O pedido deu entrada em 28/05/2020, dentro dos 3 (dias) úteis anteriores à data de 
abertura das propostas, portanto, é tempestivo, nos termos do item 21.5 do edital, 
considerando que a sessão pública do pregão está marcada para o dia 03/06/2020. 
 
 
Questiona a empresa: 
 Página 30, Termo de Referência, Cláusula 04 - Especificações Técnicas (grifos nossos):  
 
" As fibras deve ser  (sic) “apagadas”, isto é, com origem e terminação no interior das 
dependências do TRT, sem a utilização de equipamentos ativos de rede." 
 
“Sobre a não utilização de equipamentos ativos de rede entendemos que, entre a origem 
e o destino, a fibra poderá passar por equipamentos de rede do backbone da 
CONTRATADA, sendo garantido o atendimento a todos os requisitos do Termo de 
Referência e que não será necessário realizar o fornecimento dos switches, visto que 
estes serão de propriedade da CONTRATANTE” 
“Nosso entendimento está correto?” 
 
Encaminhado o assunto à área técnica em diligência, colhe-se o seguinte 
esclarecimento: 
 
“Em atendimento ao questionamento formulado, informamos que:” 
“01. A fibra NÃO pode passar por elementos ativos da rede da operadora, sendo vetado 
o compartilhamento do canal óptico em qualquer trecho.  As fibras são apagadas, 
fornecendo caminho contínuo e direto para a luz em seu interior, entre os prédios do 
TRT.  Elas serão conectadas diretamente aos ativos do TRT, com o fornecimento do 
conversor de mídia compatível pela operadora, conforme especificações técnicas. Não 
será necessário o fornecimento de switch” ass. Roberto Alcântara - Divisão de 
Infraestrutura de TIC. 
 
Isto posto, considerando a resposta da área técnica, é o que temos a esclarecer. 

Em 29/05/2020. 



Clara de Assis Silveira 

Pregoeira TRT7 
 


