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Brasília, 13 de setembro de 2021

A
AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO
DISTRITO FEDERAL – ADASA
PROCESSO: 00197-00000953/2021-41

Ref: EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021

A Centurylink Comunicações do Brasil Ltda., CNPJ: 72.843.212/0001-41, inscrita no
CNPJ n.º 72.843.212/0001-41 e inscrição estadual n.º 278130837119, estabelecida no(a) AV.
EID MANSUR 666 – PQ SÃO GEORGE – COTIA, SP – CEP: 06.708-070 agradece a
oportunidade de poder apresentar a V.Sas. a presente proposta. Todos aqui na Centurylink
acreditamos estar em posição única para o fornecimento desta solução, e esperamos que
esteja de acordo com as suas expectativas.

OBJETO: Contratação de empresa especializada que promova solução em serviços
de telecomunicações, por meio de redes IP (Internet Protocol) multi serviços, uti lizando
tecnologia MPLS(Multi Protocol Label Switching), com capacidade para prover tráfego de
dados, voz e imagem, com fornecimento de roteador e instalação incluída, por um período de
12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, conforme Lei 8.666/1993..

Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no Edital em referência,
apresentamos nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e
seus anexos, com os quais concordamos plenamente.

Estão inclusos todos os tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, sendo de nossa
inteira responsabilidade, ainda, os que porventura venham a ser omitidos na proposta ou
incorretamente cotados.

O custo total de nossa proposta para contratação de empresa especializada que
promova solução em serviços de telecomunicações, por meio de redes IP (Internet Protocol)
multi serviços, uti lizando tecnologia MPLS (Multi Protocol Label Switching), com capacidade
para prover tráfego de dados, voz e imagem, com fornecimento de roteador e instalação
incluída, por um período de 12 (doze) meses, para atender a Agência Reguladora de
Águas,Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA, é de:
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Item
1

Descrição
Serviço de acesso dedicado à Internet, com
velocidadede banda de 1Gb (um gigabyte) e
R$
fornecimento deroteador e instalação incluída, por
um período de 12(doze) meses.

Valor Mensal (A)
2.082,08

B = Valor Total Anual (A*12 meses)
R$

24.984,96

Valor total anula: R$ 24.984,96 (vinte e quatro mil novecentos e oitenta e quatro reais e
noventa e seis centavos).

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data
do seu envio conforme edital.

Declaramos que computamos os custos necessários para o atendimento do objeto
desta licitação, tais como: quantidade de pessoal alocado na execução do contrato, materiais,
equipamentos, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas,
seguros, transporte, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre os
serviços contratados.

O prazo de entrega dos serviços está de acordo com o cronograma de execução
contido no Edital e seus anexos.

Declaramos que estamos de acordo e executaremos os serviços conforme as
especificações e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Declaramos, que, por abster de realizar a vistoria técnica assumimos completa
responsabilidade pelos imprevistos e problemas decorrentes do desconhecimento da
realidade do licitante.

Os serviços propostos, que necessariamente irão abranger as especificações
mínimas exigidas no ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, estão detalhadas abaixo:
•

O atendimento será realizado através de dupla abordagem de fibra ótica desde o
ponto de presença mais próximo da contratante até seu endereço. No local as
fibras serão conectadas a um switch que será encarregado de comutar o serviço
para melhor rota disponível. Este equipamento contará com SFPs suficientes para
o completo provimento do serviço.
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Internet

A Lumen é a primeira empresa com presença mundial a implementar e consolidar
uma rede utilizando a arquitetura de malha MPLS sobre uma rede troncal de fibra óptica com
administração própria de maneira distribuída e uniforme, que interconecta todos os principais
POPs (ponto de presença) da rede, oferecendo assim máxima disponibilidade, confiabilidade
e eficiência para todos os serviços baseados em IP. Essa arquitetura de rede nos transformou
no fornecedor de acesso escolhido pelos ISPs (Internet Service Providers).

Ser o fornecedor de Internet com o maior número de redes (ASNs) conectadas, e
oferecendo a maior capilaridade global da rede troncal, nos permite oferecer a mais alta
velocidade de intercâmbio de tráfego sobre Internet no âmbito mundial, com a menor
quantidade possível de saltos (hops) de rede e com conectividade direta com os principais
destinos na Internet.

Os serviços da Internet da Lumen oferecem conectividade TCP/IP à Internet mundial,
por meio de acessos dedicados, simétricos e permanentes a uma rede troncal Tier 1. Embora
não exista uma certificação formal de fornecedor Tier 1 de conectividade de Internet,
genericamente esse título é atribuído àquelas redes que podem ter acesso a qualquer outra
rede da Internet sem depender de outros fornecedores e com o menor número possível de
saltos de rede. Considera-se que existem apenas cinco empresas no mundo que podem ser
denominadas Tier 1.

Porta de acesso à Internet: consiste na atribuição dedicada e exclusiva de uma porta de
acesso à rede de Internet da Lumen, disponíveis nas velocidades de 512Kbps a 100Gbps
•

Circuito de comunicação dedicado ou Acesso: conecta fisicamente o ambiente do
cliente à porta de acesso à rede de Internet utilizando um link de última milha
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•

Router CPE: mediante a contratação do serviço adicional Managed CPE

•

Os serviços de Internet são adequados para aquelas empresas de qualquer tamanho
que:

•

Têm a intenção de oferecer acesso interno aos seus colaboradores/clientes utilizando
a rede corporativa

•

Desejam montar serviços de informação, vendas ou presença institucional na Internet.

•

Desejam prestar serviços em nuvem

•

Fornecem conexão de Internet para terceiros, por meio da sua própria rede (ISPs)

•

Fornecem plataformas para a distribuição inteligente de informação de interesse geral
na rede (Fornecedores de conteúdo)

Dados da empresa:
Razão Social: CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA
CNPJ: 72.843.212/0001-41
Endereço: AV. EID MANSUR 666 – PQ SÃO GEORGE
Tel/Fax: (61) 39572825
E-mail: rodrigo.astorino@lumen.com
CEP: 06.708-070
Cidade: COTIA
UF: SP

Dados Bancários
Banco: Itau
Conta Corrente: 18060-0
Agência: 2000

Dados dos Representantes Legais:
Nome: Sr. Marcos Malfatti

Nome: Durval Carvalho de Ávila Jacintho

Identidade: 8.914.523 SSP/SP

Identidade: 13.978.047-6

CPF: 083.608.218-44

CPF: 058.897.678-44

Cargo: Diretor Presidente

Cargo: Diretor Executivo

Fone: (11) 3957-2319

Fone: (11) 3957-2213

e-mail:marcos.malfatti@centurylink.com

e-mail:durval.carvalho@centurylink.com
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Dados do Preposto:
Nome: Rodrigo Leite Astorino

CEP: 70041-902

Identidade: 1533701 – SSP/DF

Fone(s): 61-3328-9335 – Fax: 61- 3328-

CPF: 904.340.561-20

9332

Cargo que ocupa na empresa: Gerente de

e-mail: rodrigo.astorino@lumen.com

Contas

Celular: 61-98165-8930

Cidade: Brasília

Atenciosamente,

Rodrigo Astorino (13 Sep. 2021 10:54 ADT)

Rodrigo Astorino
Account Manager
SBN Quadra 1 Bloco B,14 Brasília, DF/BR, CEP- 70041-902
tel: +55 61 3957-2825 | cel: +55 61 98165-8930
rodrigo.astorino@lumen.com

6
Proposta Comercial. ©2020 Lumen Technologies. Todos os Direito Reservados

