
De : CPL Comiss�o Permanente de <licitacoes@ssp.df.gov.br>
Assunto : Re: Esclarecimento PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2021-SSP

Para : Ronaldo Melo <ronaldo.melo@l8group.net>

Re: Esclarecimento PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2021-SSP

qua, 05 de jan de 2022 14:54

Após indagar ao setor técnico acerca dos apontamentos suscitados por essa empresa, recebi os
esclarecimentos constantes abaixo, os quais encaminho a vossa senhoria:

 
 
Questionamento 1:
Referente ao item “8.2.29. Suportar via simples aquisição de licença de so�ware, os seguintes

padrões e protocolos: VXLAN rou�ng, VXLAN bridging, IPv6 sobre VXLAN, QinQ in VXLAN e BGP-EVPN;” e ao
item “9.1.28. Suportar via simples aquisição de licença de so�ware, os seguintes padrões e protocolos: VXLAN
rou�ng, VXLAN bridging, IPv6 sobre VXLAN, QinQ in VXLAN e BGP-EVPN;”. Entendemos que no conjunto de
funcionalidades solicitadas a funcionalidade "IPv6 sobre VXLAN" será aceito o padrão IPv6 VXLAN sobre IPv4
para total atendimento ao item. Está correto nosso entendimento?

Resposta:  Sim, o entendimento está correto.
 
Questionamento 2:
Referente ao item “ 10.1.25. Implementar no mínimo 3900 filtros em IPv4 e/ou IPv6;”.

Entendemos que será aceito a soma dos filtros IPv4 e IPv6 para atendimento ao solicitado. Está correto nosso
entendimento?

Resposta:  Sim, o entendimento está correto.
 
Atenciosamente,
 
Kely Dutra
Pregoeira

De: "Ronaldo Melo" <ronaldo.melo@l8group.net>
Para: "licitacoes" <licitacoes@ssp.df.gov.br>
Enviadas: Terça-feira, 4 de janeiro de 2022 12:21:48
Assunto: Esclarecimento PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2021-SSP

 
 
 
A L8 GROUP S/A,  pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 19.952.299/00001-02, com sede à Rua
José Izidoro Biazetto n.º 1.210, sala 201, bairro Mossunguê, em Curitiba/PR, vem, perante esta autoridade,  por seu
Representante Legal, encaminhar os seguintes esclarecimentos:

 
 
Questionamento 02 :
Referente ao item “ 10.1.25. Implementar no mínimo 3900 filtros em IPv4 e/ou IPv6;”. Entendemos que será aceito a
soma dos filtros IPv4 e IPv6 para atendimento ao solicitado. Está correto nosso entendimento?

 
Atenciosamente,
 

Ronaldo Melo
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L8 Group S/A: This message (and any associated files) may contain confidential and/or privileged information. If
you are not the intended recipient or authorized to receive this for the intended recipient, you must not use, copy,
disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in
error, please advise the sender immediately by sending a reply e-mail and delete this message. Thank you for your
cooperation.
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