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00001

SERVICO DE FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO
DE LINK DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET - 100
MBPS - Contratação de conexão dedicada à internet
tipo “Full-Duplex” (a velocidade entregue deve ser
garantida tanto para download quanto para upload) e
largura de banda de 100 Megabits por segundo
(100Mbps para download e 100 Megabits por
segundo para upload), operando 24 horas por dia, 7
dias por semana;

O objeto licitado deverá ser entregue em capilar de
fibra óptica exclusivo dentro da sede da prefeitura.
Deverá o mesmo possuir seus dispositivos
transceivers e/ou conversores ópticos individuais;

É permitido em caso de o licitante vencedor já atender
a prefeitura com outros serviços, a utilização de um
mesmo terminador óptico ou DIO hospedar os tubetes
dos capilares;

Deverá a LICITANTE ARREMATANTE disponibilizar no
CPD da prefeitura um roteador e demais equipamentos
que se façam necessários para o perfeito
funcionamento da rede capaz de processar o tráfego
contratado. O link contratado deverá ser entregue em
roteador separado em caso do mesmo licitante já
atender a prefeitura com outros serviços;

Deverá a LICITANTE ARREMATANTE disponibilizar 32
IP’S válidos IPV4 (/27) em único bloco contínuo e
fixos;

Deverá ser de responsabilidade da LICITANTE
ARREMATANTE, todas as negociações para uso de
posteamento da concessionária de energia elétrica
para instalação do cabeamento óptico até a sede da
prefeitura, no momento de assinatura do contrato com
o Município;

A LICITANTE ARREMATANTE deverá ser responsável
pela instalação de todos os equipamentos, acessórios
e softwares necessários para o funcionamento do
objeto contratado, sendo estes de direito de posse da
mesma;

A terminação da rede de assinante deverá ser
instalado no DATACENTER da CONTRATANTE com
endereço físico localizado na sede da prefeitura a Av.
Evandi Américo Comarela, n 385, Esplanada, Venda
Nova do Imigrante – ES;

O roteador instalado na CONTRATANTE que terminará
o serviço de internet da LICITANTE poderá
facultativamente receber a terminação óptica através
de transceiver SFP ou de família compatível, para que
o mesmo possa dispensar um ativo transceptor óptico
e consequentemente eliminando um ponto de falha
energizado na rede;
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A LICITANTE ARREMATANTE deverá respeitar
integralmente os índices de SLA (Service Level
Agreement ou Acordo de Nível de Serviço) definidos;

Deverá suportar protocolo BGP para utilização futura
da prefeitura quando esta concluir seu projeto de
requisição de ASN permitindo a redundância de links.
O mesmo deverá ser implantado pela LICITANTE
ARREMATANTE para a CONTRATANTE no momento
em que a CONTRATANTE solicitar, no prazo máximo
de 20 dias úteis a contar da solicitação e sem custo
adicional. O roteamento deverá ser através de BGP
(Border Gateway Protocol) partial-routing (tabela de
roteamento parcial) ou BGP full-routing (tabela de
roteamento completo, contendo todas as rotas da
Internet). A escolha do método de roteamento será
exclusiva da CONTRATANTE e não deverá ter
nenhum custo adicional para a sua mudança durante
o período de vigência do contrato;

A LICITANTE ARREMATANTE deverá divulgar para a
INTERNET os blocos de endereços IPs do AS (Sistema
Autônomo) quando a administração municipal obter as
devidas autorizações e a mesma solicitar. Esta
facilidade não deverá possuir custos adicionais;

A LICITANTE ARREMATANTE deve possuir e implantar
política de roteamento que permita trânsito nacional e
internacional para o AS (Sistema Autônomo) da
CONTRATANTE quando esta obter os devidos
registros e realizar a devida solicitação;

Além do valor da mensalidade que deverá incluir os
custos da conexão física (acesso) e dos
equipamentos envolvidos, a LICITANTE deverá
informar o preço global sobre o qual será feito o
julgamento. Os custos de ativação e desativação
deverão ser diluídos nas mensalidades, não sendo
cobrados à parte;
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