
 
PODER JUDICIÁRIO 
 JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 
 
 
À Srª 
Verônica Soares 
Representante da empresa  
OI TELEMAR 
 
 
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 25/05/2020, 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: 
  
“O Item 4 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do termo de referência prevê:” 
  
“ Serviços de conectividade através de dois circuitos de dados dedicados de 1Gbps 
e com disponibilidade de conexão de 24 horas e 7 dias por semana durante toda a 
contratação”. 
  
“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”. 
  
  
“Entendemos que a princípio será entregue a contratante somente (sic) somente a fibra 
apagada para que futuramente seja feito a conectividade de do link dedicado de 1 Gbps. 
Se nosso entendimento estiver correto solicitamos confirmação e solicitamos também a 
previsão da entrega do serviço de conectividade do link dedicado de 1 Gbps com a meio 
de acesso (fibra apagada)” 
  
“Nossa entendimento o está correta? (sic)” 
  
  
Encaminhado o assunto à área técnica em diligência, colhe-se o seguinte 
esclarecimento: 
 
“Em resposta ao pedido de informações abaixo informamos que:” 
  



“1. O fornecimento da contratada deverá ser de fibras apagadas, terminadas nas 
dependências do TRT, acompanhadas de transceiver SFP de 1 Gbps, conforme 
especificações técnicas” 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 
 


