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PREGÃO ELETRÔNICO

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Fundação Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ

  
Pregão Eletrônico   Nº 00045/2018(SRP) 

 
RESULTADO POR FORNECEDOR

 
 

00.787.109/0001-10 - ALMAC NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

14 TRANSCEIVER UNIDADE 647 R$ 330,0000 R$ 213.510,0000
Marca: DELL 

 Fabricante: DELL
 Modelo / Versão: TRANCEIVER SFP 1000 BASE-SX

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO GBIC TRANCEIVER SFP 1000 BASE-SX - DELL
15 TRANSCEIVER UNIDADE 179 R$ 330,0000 R$ 59.070,0000

Marca: DELL
 Fabricante: DELL

 Modelo / Versão: Transceiver SFP+ 10GBASE-LX
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO GBIC TRANCEIVER SFP 1000 BASE - SX - DELL

17 TRANSCEIVER UNIDADE 164 R$ 380,0000 R$ 62.320,0000
Marca: DELL

 Fabricante: DELL
 Modelo / Versão: Transceiver SFP+ 10GBASE-LX

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO GBIC TRANCEIVER SFP 1000 BASE - SX - DELL
Total do Fornecedor: R$ 334.900,0000

05.407.609/0001-01 - ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 SWITCH UNIDADE 1 R$ 395.000,0000 R$ 395.000,0000
Marca: DELL

 Fabricante: DELL
 Modelo / Versão: C9010

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH CORE, FABRICANTE DELL, MODELO C9010, Possuir no mínimo 10 (dez) slots para inserção de módulos de interface. Deverá ser fornecido com
02 módulos de 24 slots SFP+ para instalação de transceivers do tipo 1000BASE-SX/1000BASE-LX/1000BASE-T, 10GbE SR, LR, LRM e ER. Suportar a instalação futura de até 60 (sessenta) interfaces
40 Gigabit Ethernet do tipo QSFP+. Suportar o encaminhamento de “jumbo frames” nas portas Gigabit Ethernet e 10 Gigabit. Ethernet do switch (frames de 9,000 bytes). Possuir módulo de
gerenciamento/fabric com capacidade de comutação de no mínimo 2.4Tbps(1.2Tbps half-duplex). Suportar capacidade de encaminhamento de pacotes nos módulos de gerenciamento/fabric de no
mínimo 1,462 milhões de pps. Deve suportar módulos de controle/supervisão e switch fabric redundantes com tecnologia de troca quente (hot-swappable) não afetando o desempenho do
switch.Deverá ser fornecido com módulo de gerenciamento/fabric redundante. O módulo de interface deverá suportar comutação local para fluxos de tráfego onde origem e destino estejam no mesmo
módulo. A conexão dos módulos de interface com o fabric deverá ser de no mínimo 480Gbps (240 Gbps half duplex) para cada módulo de interfaces. Possuir switch fabric de 4.8 Tbps (full-duplex)
trabalhando na sua capacidade máxima, será considerada a somatória de 2 ou mais fabrics para compor este valor. Ser fornecido com configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para
implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação. Possuir interface de gerenciamento. Permitir a montagem em rack padrão de 19 polegadas, devendo ser fornecido o kit de
fixação. Deverá ser fornecido com rack de 19 polegadas com as seguintes especificações: Rack Padrão 19" com profundidade de 1070mm, cor preta. 1.1.15.2. Altura de 42U’s. Montagem de
profundidade ajustável. Posições U numeradas. Previsões para aterramento de proteção. Portas e painéis laterais trancáveis. Em conformidade com os padrões EIA-310-D, UL 60950, IEC 60529 IP20,
RoHS. Trilhos para Instalação Vertical com orifícios quadrados. Incluso material de fixação, CD de documentação, Key(s). Portas e painéis laterais deverá vir acompanhado por chaves iguais.
Nivelamento de pés, hardware para instalação. Casters pré-colocados, painel lateral. Deverá vir acompanhado de 2 (duas) PDUs básicas para rack Entrada: 200V, 208V, 230V, Tipo de Conexão de
Entrada: IEC-320 C20, Comprimento do Cabo: 8.2 pés (2.5 metros), Saída: 208V, 230, Conexões de Saída: IEC 320 C13 1.1.15.14. Garantia: 5 anos. Deverá ser fornecido em sua capacidade máxima
de fontes de alimentação e possuir fontes dealimentação internas ao equipamento com tecnologia de troca quente (hot-swappable). Deverá suportar fontes de alimentação com faixa de operação de
100/120 VAC 50/60 Hz e 200/240 VAC 50/60 Hz. Possuir ventiladores internos redundantes com tecnologia de troca quente (hot-swappable) não afetando o desempenho do switch. O equipamento
ofertado deve possuir homologação junto à ANATEL com certificados disponíveis publicamente no endereço eletrônico desta agência, conforme a Resolução número 242. Deve permitir o total
gerenciamento através do software Dell Open Manage Network Manager, em operação na Universidade Federal de São João del-Rei. O gerenciamento deverá ser realizado através das ferramentas
nativas do Dell Open Manage Network Manager, não sendo permitido criação de scripts para suprir tais necessidades. Funcionalidades Gerais. Possuir interface de configuração via linha de comando
para todos os módulos do switch. Suportar software de gerenciamento do equipamento através de SNMP v1 (RFC 1157), v2 (RFC 3416) e v3 (RFC 3410). Suportar protocolo Telnet e SSH para
gerenciamento remoto. Possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha de comando com conector RJ-45 ou conector padrão RS-232 com respectivo adaptador para conector RJ-
45. Implementar nativamente 4 grupos RMONv2 (History, Statistics, Alarms e Events) conforme RFC 4502. Permitir espelhamento de uma porta ou de um grupo de portas para uma porta
especificada. Implementar o protocolo Syslog para funções de “logging” de eventos. Deverá suportar Estrutura e Identificação de Gerenciamento de Informação em Internets baseadas em TCP/IP,
SMIv1(RFC 1155) e SMIv2 (RFC 2578). Implementar o protocolo NTPv3 ou SNTP. Possuir suporte aos protocolos de gerenciamento SSHv2, TFTP ou FTP. Suportar openFlow com versão 1.3. Suportar
autenticação, autorização e “accounting” via RADIUS (RFC 2865) ou TACACS+. Deverá suportar autenticação 802.1X com RADIUS (RFC 3580). Implementar listas de controle de acesso (ACLs)
baseadas em endereço IP de origem e destino, portas TCP e UDP de origem e destino e endereços MAC de origem e destino. Possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta. GARANTIA E
SUPORTE: 36 (TRINTA E SEIS) MESES COM MANUTENÇÃO 24X7 , CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

2 SWITCH UNIDADE 7 R$ 19.800,0000 R$ 138.600,0000
Marca: DELL

 Fabricante: DELL
 Modelo / Versão: S3124F

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH DISTRIBUIÇÃO - Switch Ethernet com pelo menos 24 (vinte e quatro) slots SFP para inserção de transceivers 1000Base-SX e 1000Base-LX.
Deve possuir no mínimo 02 interfaces 10/100/1000Base-T RJ-45 do tipo COMBO. Deve possuir adicionalmente pelo menos 02 (dois) slots SFP+ que permitam a inserção de adaptadores 10 Gigabit
Ethernet. Possuir no mínimo uma matriz de comutação com 212 Gbps. Possuir capacidade de processamento de pelo menos 150 milhões de pps (pacotes por segundo). Possuir capacidade para no
mínimo 32.000 endereços MAC. O switch fornecido deve suportar as normas técnicas IEEE802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3z (1000Base-X), IEEE 802.3ab (1000Base-T), IEEE 802.3ae (10GBase-X).
Possuir capacidade de 9.000 bytes de Jumbo Frames. Ser fornecido com configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para implementação de todas as funcionalidades descritas nesta
especificação. Possuir fonte de alimentação interna ao equipamento com ajuste automático de tensão 110 e220 volts. Deve possuir fonte de alimentação redundante interna e de troca quente (hot-
swappable). Instalável em rack padrão de 19”, sendo que deverão ser fornecidos os respectivos Kit’s de fixação. O switch fornecido deve ser empilhável com o modelo Dell S3124F existente no
ambiente da UFSJ, sendo permitido usar as portas de up-link para esta função. A funcionalidade de empilhamento deve possuir pelo menos as seguintes características: Deve ser possível empilhar
pelo menos 9 (nove) destes switches. Em caso de falha do switch controlador da pilha, um controlador “backup” deve ser selecionado de forma automática, sem que seja necessária intervenção
manual. A pilha de switches deverá ser gerenciada graficamente como uma entidade única. A pilha de switches deverá ser gerenciada através de um único endereço IP. Deve permitir agregação de
links utilizando portas de switches distintos da pilha. Deve possuir no mínimo 80Gbps (full-duplex) de banda para empilhamento. Deverá vir acompanhado de cabo de empilhamento. O equipamento
ofertado deve possuir homologação junto à ANATEL com certificados disponíveis publicamente no endereço eletrônico desta agência, conforme a Resolução número 242. Deve permitir o total
gerenciamento através do software Dell Open Manage Network Manager, em operação na Universidade Federal de São João del-Rei. O gerenciamento deverá ser realizado através das ferramentas
nativas do Dell Open Manage Network Manager, não sendo permitido criação de scripts para suprir tais necessidades. Funcionalidades Gerais: Possuir porta de console para gerenciamento e
configuração via linha de comando. O conector deve ser RJ-45 ou padrão RS-232. (Os cabos e eventuais adaptadores necessários para acesso à porta de console devem ser fornecidos). Gerenciável
via Telnet e SSH. Deve ser gerenciável via SNMP (v1, v2 e v3). Implementar linguagem de programação TCL, Python ou SLAX para automatização de tarefas através da execução de scripts ou
programação direta. Estas rotinas deverão ser executadas diretamente no console do switch. Implementar nativamente 4 grupos RMON MIB (History, Statistics, Alarms e Events) conforme RFC 2819.
Implementar o protocolo Syslog para funções de “logging” de eventos. Implementar o protocolo NTPv3 (Network Time Protocol) ou SNTP (Simple Network Time Protocol). Suportar autenticação via
RADIUS ou TACACS. Possuir suporte ao protocolo de autenticação para controle do acesso administrativo ao equipamento. Implementar controle de acesso por porta (IEEE 802.1x). Implementar listas
de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem e destino, portas TCP e UDP de origem e destino e endereços MAC de origem e destino. Possuir controle de broadcast, multicast e
unicast por porta. Promover análise do protocolo DHCP e permitir que se crie uma tabela de associação entre endereços IP atribuídos dinamicamente, MAC da máquina que recebeu o endereço e porta
física do switch em que se localiza tal MAC. Implementar pelo menos oito filas de saída por porta. Implementar pelo menos uma fila de saída com prioridade estrita por porta e divisão ponderada de
banda entre as demais filas de saída. Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores de classe de serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS). Implementar
classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores do campo “Differentiated Services Code Point” (DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do IETF. Implementar classificação de
tráfego baseada em endereço IP de origem/destino, pó rtas TCP e UDP de origem e destino, endereços MAC de origem e destino.GARANTIA E SUPORTE: 36 (TRINTA E SEIS) MESES COM
MANUTENÇÃO 24X7 , CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

4 SWITCH UNIDADE 113 R$ 5.880,0000 R$ 664.440,0000
Marca: DELL

 Fabricante: DELL
 Modelo / Versão: N1524

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH ACESSO 24 Portas - Switch Ethernet com pelo menos 24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000Base-T “auto-sensing”. Deve possuir pelo menos
04 (quatro) slots SFP+ que permitam a inserção de adaptadores Gigabit Ethernet/ 10 Gigabit Ethernet. Estas portas adicionais não podem ser do tipo “combo” com as portas UTP e deverão suportar
adaptadores para os padrões 1000Base-SX, 1000Base-LX, 10GBase-SR e 10GBase-LR . As portas 10 Gigabit Ethernet devem aceitar cabos do tipo “twinax” (Direct Attachment Copper Cable – DAC),
inclusive de outros fabricantes. Possuir matriz de comutação de pelo menos 128Gbps. Possuir capacidade de processamento de pelo menos 128Mpps (milhões de pacotes por segundo). Possuir
capacidade para no mínimo 16.000 endereços MAC. Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade, atividade do link e a velocidade de conexão. O switch fornecido deve suportar as normas
técnicas IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3z (1000Base-X), IEEE 802.3ab (1000Base-T). Suporte ao modo de comutação "store and forward". Ser fornecido com
configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação. Todas as licenças necessárias para as funcionalidades exigidas
neste edital deverão estar inclusas no equipamento. Possuir fonte de alimentação interna ao equipamento com ajuste automático de tensão 110 e 220 Volts. Deve suportar fonte de alimentação
redundante interna ou externa. Deve suportar o standard IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet - EEE). Instalável em rack padrão de 19”, sendo que deverão ser fornecidos os respectivos kit’s de
fixação. O switch fornecido deve ser empilhável com o modelo Dell N1524 existente no ambiente da UFSJ. O empilhamento deve ser feito através de cabo dedicado ou através de interfaces de
interfaces 10Gb SFP+. A funcionalidade de empilhamento deve possuir pelo menos as seguintes características: Deve ser possível empilhar pelo menos 04 (quatro) switches. O empilhamento deve ser
feito em anel para garantir que, na eventual falha de um link, a pilha continue a funcionar. Em caso de falha do switch controlador da pilha, um controlador “backup” deve ser selecionado de forma
automática, sem que seja necessária intervenção manual. Deve ser possível criar uma conexão de pelo menos 40 Gbps entre os comutadores membros da pilha; 3.1.16.5. A pilha de switches deverá
ser gerenciada como uma entidade única. A pilha de switches deverá ser gerenciada através de um único endereço IP. Deve permitir agregação de links utilizando portas de diferentes switches da
pilha. Deverá vi acompanhado com cabo de empilhamento. O switch deve armazenar no mínimo duas versões de firmware simultaneamente em flash. O switch deve suportar Jumbo Frames de 9000
bytes. O equipamento ofertado deve possuir homologação junto à ANATEL com certificados disponíveis publicamente no endereço eletrônico desta agência, conforme a Resolução número 242. Deve
permitir o total gerenciamento através do software Dell Open Manage Network Manager, em operação na Universidade Federal de São João del-Rei. O gerenciamento deverá ser realizado através das
ferramentas nativas do Dell Open Manage Network Manager, não sendo permitido criação de scripts para suprir tais necessidades. Funcionalidades Gerais: Possuir porta de console para gerenciamento
e configuração via linha de comando. O conector deve ser RJ-45 ou padrão RS-232 (os cabos e eventuais adaptadores necessários para acesso à porta de console devem ser fornecidos). Possuir uma
interface de gerenciamento baseada em WEB (HTTP) que permita aos usuários configurar e gerenciar switches através de um browser padrão. Gerenciável via Telnet e SSH. Permitir o espelhamento
de uma porta ou de um grupo de portas para uma porta especificada.Permitir espelhamento de portas remotas (RSPAN). Deve ser gerenciável via SNMP (v1, v2 e v3). Implementar linguagem de
programação TCL, Python ou SLAX para automatização de tarefas através da execução de scripts ou programação direta. Estas rotinas deverão ser executadas diretamente no console do switch.
Implementar nativamente 4 grupos RMON (History, Statistics, Alarms e Events). Implementar o protocolo Syslog em IPv4 e IPv6 para funções de “logging” de eventos. Implementar o protocolo NTP
ou SNTP para sincronismo de clock. Suportar autenticação via RADIUS ou TACACS. Possuir suporte a protocolo de autenticação para controle do acesso administrativo ao equipamento. Implementar
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controle de acesso por porta (IEEE 802.1x). Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem e destino (IPv4 e IPv6), portas TCP e UDP de origem e destino e
endereços MAC de origem e destino. Possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta. GARANTIA E SUPORTE: 36 (TRINTA E SEIS) MESES COM MANUTENÇÃO 24X7 , CONFORME AS
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

6 SWITCH UNIDADE 40 R$ 9.900,0000 R$ 396.000,0000
Marca: DELL

 Fabricante: DELL
 Modelo / Versão: N1524P

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH ACESSO 24 Portas PoE+ - Switch Ethernet com pelo menos 24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000Base-T “auto-sensing”. Implementar os
padrões IEEE 802.3af (Power over Ethernet – PoE) e IEEE 802.3at (Power over Ethernet Plus – PoE+) em todas as 24 portas 10/100/1000Base-T. Deve fornecer 15,4W por porta (PoE) para todas as
24 portas 10/100/1000Base-T simultaneamente sem necessidade de fonte de alimentação externa. Deve possibilitar fornecimento 30W por porta (PoE+) para todas as 24 portas 10/100/1000Base- T
simultaneamente quando acrescido de fonte de alimentação externa. Esta fonte de alimentação não é obrigatória neste certame. Deve possuir pelo menos 04 (quatro) slots SFP+ que permitam a
inserção de adaptadores Gigabit Ethernet/ 10 Gigabit Ethernet. Estas portas adicionais não podem ser do tipo “combo” com as portas UTP e deverão suportar adaptadores para os padrões 1000Base-
SX, 1000Base-LX, 10GBase-SR e 10GBase-LR. As portas 10 Gigabit Ethernet devem aceitar cabos do tipo “twinax” (Direct Attachment Copper Cable – DAC), inclusive de outros fabricantes. Possuir
matriz de comutação de pelo menos 128Gbps. Possuir capacidade de processamento de pelo menos 128Mpps (milhões de pacotes por segundo). Possuir capacidade para no mínimo 16.000 endereços
MAC. Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade, atividade do link e a velocidade de conexão. O switch fornecido deve suportar as normas técnicas IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u
(100Base-TX), IEEE 802.3z (1000Base-X), IEEE 802.3ab (1000Base-T). Suporte ao modo de comutação "store and forward". Ser fornecido com configuração de CPU e memória (RAM e Flash)
suficiente para implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação. Todas as licenças necessárias para as funcionalidades exigidas neste edital deverão estar inclusas no
equipamento. Possuir fonte de alimentação interna ao equipamento com ajuste automático de tensão 110 e 220 Volts. Deve suportar fonte de alimentação redundante interna ou externa. Deve
suportar o standard IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet - EEE). Instalável em rack padrão de 19”, sendo que deverão ser fornecidos os respectivos kit’s de fixação. O switch fornecido deve ser
empilhável com o modelo Dell N1524P existente no ambiente da UFSJ. O empilhamento deve ser feito através de cabo dedicado ou através de interfaces de interfaces 10Gb SFP+. A funcionalidade de
empilhamento deve possuir pelo menos as seguintes características: Deve ser possível empilhar pelo menos 04 (quatro) switches. O empilhamento deve ser feito em anel para garantir que, na
eventual falha de um link, a pilha continue a funcionar. Em caso de falha do switch controlador da pilha, um controlador “backup” deve ser selecionado de forma automática, sem que seja necessária
intervenção manual. Deve ser possível criar uma conexão de pelo menos 40 Gbps entre os comutadores membros da pilha. A pilha de switches deverá ser gerenciada como uma entidade única. A
pilha de switches deverá ser gerenciada através de um único endereço IP. Deve permitir agregação de links utilizando portas de diferentes switches da pilha. Deverá vi acompanhado com cabo de
empilhamento. O switch deve armazenar no mínimo duas versões de firmware simultaneamente em flash. O switch deve suportar Jumbo Frames de 9000 bytes. O equipamento ofertado deve possuir
homologação junto à ANATEL com certificados disponíveis publicamente no endereço eletrônico desta agência, conforme a Resolução número 242. Deve permitir o total gerenciamento através do
software Dell Open Manage Network Manager, em operação na Universidade Federal de São João del-Rei. O gerenciamento deverá ser realizado através das ferramentas nativas do Dell Open Manage
Network Manager, não sendo permitido criação de scripts para suprir tais necessidades. Funcionalidades Gerais: Possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha de comando. O
conector deve ser RJ-45 ou padrão RS-232 (os cabos e eventuais adaptadores necessários para acesso à porta de console devem ser fornecidos). Possuir uma interface de gerenciamento baseada em
WEB (HTTP) que permita aos usuários configurar e gerenciar switches através de um browser padrão. Gerenciável via Telnet e SSH. Permitir o espelhamento de uma porta ou de um grupo de portas
para uma porta especificada. Permitir espelhamento de portas remotas (RSPAN). Deve ser gerenciável via SNMP (v1, v2 e v3). Implementar linguagem de programação TCL, Python ou SLAX para
automatização de tarefas através da execução de scripts ou programação direta. Estas rotinas deverão ser executadas diretamente no console do switch. Implementar nativamente 4 grupos RMON
(History, Statistics, Alarms e Events). GARANTIA E SUPORTE: 36 (TRINTA E SEIS) MESES COM MANUTENÇÃO 24X7 , CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. VALIDADE DA PROPOSTA: 60
(SESSENTA) DIAS

21 SOFTWARE UNIDADE 8 R$ 50.000,0000 R$ 400.000,0000
Marca: DELL

 Fabricante: DELL
 Modelo / Versão: OMNM

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LICENÇAS PARA EXPANSÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO - Deve permitir expandir o número de ativos de rede gerenciados pela solução Dell
Open Manage Network Manager, utilizada na UFSJ. Deve ser fornecimento expansão para 50 ativos de rede. Possui suporte de 36 meses diretamente do fabricante Dell. VALIDADE DA PROPOSTA: 60
(SESSENTA) DIAS.

Total do Fornecedor: R$ 1.994.040,0000
13.086.363/0001-33 - ARPER INFORMATICA LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

3 SWITCH UNIDADE 2 R$ 19.368,0000 R$ 38.736,0000
Marca: DELL

 Fabricante: DELL
 Modelo / Versão: S3124F

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH DISTRIBUIÇÃO - Switch Ethernet com pelo menos 24 (vinte e quatro) slots SFP para inserção de transceivers 1000Base-SX e 1000Base-LX.
Deve possuir no mínimo 02 interfaces 10/100/1000Base-T RJ-45 do tipo COMBO. Deve possuir adicionalmente pelo menos 02 (dois) slots SFP+ que permitam a inserção de adaptadores 10 Gigabit
Ethernet. Possuir no mínimo uma matriz de comutação com 212 Gbps. Possuir capacidade de processamento de pelo menos 150 milhões de pps (pacotes por segundo). Possuir capacidade para no
mínimo 32.000 endereços MAC. O switch fornecido deve suportar as normas técnicas IEEE802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3z (1000Base-X), IEEE 802.3ab (1000Base-T), IEEE 802.3ae (10GBase-X).
Possuir capacidade de 9.000 bytes de Jumbo Frames. Ser fornecido com configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para implementação de todas as funcionalidades descritas nesta
especificação. Possuir fonte de alimentação interna ao equipamento com ajuste automático de tensão 110 e220 volts. Deve possuir fonte de alimentação redundante interna e de troca quente (hot-
swappable). Instalável em rack padrão de 19”, sendo que deverão ser fornecidos os respectivos Kit’s de fixação. O switch fornecido deve ser empilhável com o modelo Dell S3124F existente no
ambiente da UFSJ, sendo permitido usar as portas de up-link para esta função. A funcionalidade de empilhamento deve possuir pelo menos as seguintes características: Deve ser possível empilhar
pelo menos 9 (nove) destes switches. Em caso de falha do switch controlador da pilha, um controlador “backup” deve ser selecionado de forma automática, sem que seja necessária intervenção
manual. A pilha de switches deverá ser gerenciada graficamente como uma entidade única. A pilha de switches deverá ser gerenciada através de um único endereço IP. Deve permitir agregação de
links utilizando portas de switches distintos da pilha. Deve possuir no mínimo 80Gbps (full-duplex) de banda para empilhamento. Deverá vir acompanhado de cabo de empilhamento. O equipamento
ofertado deve possuir homologação junto à ANATEL com certificados disponíveis publicamente no endereço eletrônico desta agência, conforme a Resolução número 242. Deve permitir o total
gerenciamento através do software Dell Open Manage Network Manager, em operação na Universidade Federal de São João del-Rei. O gerenciamento deverá ser realizado através das ferramentas
nativas do Dell Open Manage Network Manager, não sendo permitido criação de scripts para suprir tais necessidades. Funcionalidades Gerais: Possuir porta de console para gerenciamento e
configuração via linha de comando. O conector deve ser RJ-45 ou padrão RS-232. (Os cabos e eventuais adaptadores necessários para acesso à porta de console devem ser fornecidos). Gerenciável
via Telnet e SSH. Deve ser gerenciável via SNMP (v1, v2 e v3). Implementar linguagem de programação TCL, Python ou SLAX para automatização de tarefas através da execução de scripts ou
programação direta. Estas rotinas deverão ser executadas diretamente no console do switch. Implementar nativamente 4 grupos RMON MIB (History, Statistics, Alarms e Events) conforme RFC 2819.
Implementar o protocolo Syslog para funções de “logging” de eventos. Implementar o protocolo NTPv3 (Network Time Protocol) ou SNTP (Simple Network Time Protocol). Suportar autenticação via
RADIUS ou TACACS. Possuir suporte ao protocolo de autenticação para controle do acesso administrativo ao equipamento. Implementar controle de acesso por porta (IEEE 802.1x). Implementar listas
de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem e destino, portas TCP e UDP de origem e destino e endereços MAC de origem e destino. Possuir controle de broadcast, multicast e
unicast por porta. Promover análise do protocolo DHCP e permitir que se crie uma tabela de associação entre endereços IP atribuídos dinamicamente, MAC da máquina que recebeu o endereço e porta
física do switch em que se localiza tal MAC. Implementar pelo menos oito filas de saída por porta. Implementar pelo menos uma fila de saída com prioridade estrita por porta e divisão ponderada de
banda entre as demais filas de saída. Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores de classe de serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS). Implementar
classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores do campo “Differentiated Services Code Point” (DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do IETF. Implementar classificação de
tráfego baseada em endereço IP de origem/destino, pó rtas TCP e UDP de origem e destino, endereços MAC de origem e destino; 2.2.19. Possuir suporte a Software Defined Network (SDN) com
OpenFlow 1.3. Funcionalidades de Camada 2: Implementar LANs Virtuais (VLANs) conforme definições do padrão IEEE 802.1Q. Permitir a criação de no mínimo 4.000 VLANs ativas baseadas em
portas. GARANTIA E SUPORTE: 36 (TRINTA E SEIS) MESES COM MANUTENÇÃO 24X7 , VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

5 SWITCH UNIDADE 9 R$ 5.958,0000 R$ 53.622,0000
Marca: DELL

 Fabricante: DELL
 Modelo / Versão: N1524

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH ACESSO 24 Portas - Switch Ethernet com pelo menos 24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000Base-T “auto-sensing”. Deve possuir pelo menos
04 (quatro) slots SFP+ que permitam a inserção de adaptadores Gigabit Ethernet/ 10 Gigabit Ethernet. Estas portas adicionais não podem ser do tipo “combo” com as portas UTP e deverão suportar
adaptadores para os padrões 1000Base-SX, 1000Base-LX, 10GBase-SR e 10GBase-LR . As portas 10 Gigabit Ethernet devem aceitar cabos do tipo “twinax” (Direct Attachment Copper Cable – DAC),
inclusive de outros fabricantes. Possuir matriz de comutação de pelo menos 128Gbps. Possuir capacidade de processamento de pelo menos 128Mpps (milhões de pacotes por segundo). Possuir
capacidade para no mínimo 16.000 endereços MAC. Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade, atividade do link e a velocidade de conexão. O switch fornecido deve suportar as normas
técnicas IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3z (1000Base-X), IEEE 802.3ab (1000Base-T). Suporte ao modo de comutação "store and forward". Ser fornecido com
configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação. Todas as licenças necessárias para as funcionalidades exigidas
neste edital deverão estar inclusas no equipamento. Possuir fonte de alimentação interna ao equipamento com ajuste automático de tensão 110 e 220 Volts. Deve suportar fonte de alimentação
redundante interna ou externa. Deve suportar o standard IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet - EEE). Instalável em rack padrão de 19”, sendo que deverão ser fornecidos os respectivos kit’s de
fixação. O switch fornecido deve ser empilhável com o modelo Dell N1524 existente no ambiente da UFSJ. O empilhamento deve ser feito através de cabo dedicado ou através de interfaces de
interfaces 10Gb SFP+. A funcionalidade de empilhamento deve possuir pelo menos as seguintes características: Deve ser possível empilhar pelo menos 04 (quatro) switches. O empilhamento deve ser
feito em anel para garantir que, na eventual falha de um link, a pilha continue a funcionar. Em caso de falha do switch controlador da pilha, um controlador “backup” deve ser selecionado de forma
automática, sem que seja necessária intervenção manual. Deve ser possível criar uma conexão de pelo menos 40 Gbps entre os comutadores membros da pilha. A pilha de switches deverá ser
gerenciada como uma entidade única. A pilha de switches deverá ser gerenciada através de um único endereço IP. Deve permitir agregação de links utilizando portas de diferentes switches da pilha.
Deverá vi acompanhado com cabo de empilhamento. O switch deve armazenar no mínimo duas versões de firmware simultaneamente em flash. O switch deve suportar Jumbo Frames de 9000 bytes.
O equipamento ofertado deve possuir homologação junto à ANATEL com certificados disponíveis publicamente no endereço eletrônico desta agência, conforme a Resolução número 242. Deve permitir
o total gerenciamento através do software Dell Open Manage Network Manager, em operação na Universidade Federal de São João del-Rei. O gerenciamento deverá ser realizado através das
ferramentas nativas do Dell Open Manage Network Manager, não sendo permitido criação de scripts para suprir tais necessidades. Funcionalidades Gerais: Possuir porta de console para gerenciamento
e configuração via linha de comando. O conector deve ser RJ-45 ou padrão RS-232 (os cabos e eventuais adaptadores necessários para acesso à porta de console devem ser fornecidos). Possuir uma
interface de gerenciamento baseada em WEB (HTTP) que permita aos usuários configurar e gerenciar switches através de um browser padrão. Gerenciável via Telnet e SSH. Permitir o espelhamento
de uma porta ou de um grupo de portas para uma porta especificada.Permitir espelhamento de portas remotas (RSPAN). Deve ser gerenciável via SNMP (v1, v2 e v3). Implementar linguagem de
programação TCL, Python ou SLAX para automatização de tarefas através da execução de scripts ou programação direta. Estas rotinas deverão ser executadas diretamente no console do switch.
Implementar nativamente 4 grupos RMON (History, Statistics, Alarms e Events). Implementar o protocolo Syslog em IPv4 e IPv6 para funções de “logging” de eventos. Implementar o protocolo NTP
ou SNTP para sincronismo de clock. Suportar autenticação via RADIUS ou TACACS. Possuir suporte a protocolo de autenticação para controle do acesso administrativo ao equipamento. Implementar
controle de acesso por porta (IEEE 802.1x). Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem e destino (IPv4 e IPv6), portas TCP e UDP de origem e destino e
endereços MAC de origem e destino. GARANTIA E SUPORTE: 36 (TRINTA E SEIS) MESES COM MANUTENÇÃO 24X7 , VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

7 SWITCH UNIDADE 6 R$ 9.420,0000 R$ 56.520,0000
Marca: DELL

 Fabricante: DELL
 Modelo / Versão: N1524P

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH ACESSO 24 Portas PoE+ - Switch Ethernet com pelo menos 24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000Base-T “auto-sensing”. Implementar os
padrões IEEE 802.3af (Power over Ethernet – PoE) e IEEE 802.3at (Power over Ethernet Plus – PoE+) em todas as 24 portas 10/100/1000Base-T. Deve fornecer 15,4W por porta (PoE) para todas as
24 portas 10/100/1000Base-T simultaneamente sem necessidade de fonte de alimentação externa. Deve possibilitar fornecimento 30W por porta (PoE+) para todas as 24 portas 10/100/1000Base- T
simultaneamente quando acrescido de fonte de alimentação externa. Esta fonte de alimentação não é obrigatória neste certame. Deve possuir pelo menos 04 (quatro) slots SFP+ que permitam a
inserção de adaptadores Gigabit Ethernet/ 10 Gigabit Ethernet. Estas portas adicionais não podem ser do tipo “combo” com as portas UTP e deverão suportar adaptadores para os padrões 1000Base-
SX, 1000Base-LX, 10GBase-SR e 10GBase-LR. As portas 10 Gigabit Ethernet devem aceitar cabos do tipo “twinax” (Direct Attachment Copper Cable – DAC), inclusive de outros fabricantes. Possuir
matriz de comutação de pelo menos 128Gbps. Possuir capacidade de processamento de pelo menos 128Mpps (milhões de pacotes por segundo). Possuir capacidade para no mínimo 16.000 endereços
MAC. Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade, atividade do link e a velocidade de conexão. O switch fornecido deve suportar as normas técnicas IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u
(100Base-TX), IEEE 802.3z (1000Base-X), IEEE 802.3ab (1000Base-T). Suporte ao modo de comutação "store and forward". Ser fornecido com configuração de CPU e memória (RAM e Flash)
suficiente para implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação. Todas as licenças necessárias para as funcionalidades exigidas neste edital deverão estar inclusas no
equipamento. Possuir fonte de alimentação interna ao equipamento com ajuste automático de tensão 110 e 220 Volts. Deve suportar fonte de alimentação redundante interna ou externa. Deve
suportar o standard IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet - EEE). Instalável em rack padrão de 19”, sendo que deverão ser fornecidos os respectivos kit’s de fixação. O switch fornecido deve ser
empilhável com o modelo Dell N1524P existente no ambiente da UFSJ. O empilhamento deve ser feito através de cabo dedicado ou através de interfaces de interfaces 10Gb SFP+. A funcionalidade de
empilhamento deve possuir pelo menos as seguintes características: Deve ser possível empilhar pelo menos 04 (quatro) switches. O empilhamento deve ser feito em anel para garantir que, na
eventual falha de um link, a pilha continue a funcionar. Em caso de falha do switch controlador da pilha, um controlador “backup” deve ser selecionado de forma automática, sem que seja necessária
intervenção manual. Deve ser possível criar uma conexão de pelo menos 40 Gbps entre os comutadores membros da pilha. A pilha de switches deverá ser gerenciada como uma entidade única. A
pilha de switches deverá ser gerenciada através de um único endereço IP. Deve permitir agregação de links utilizando portas de diferentes switches da pilha. Deverá vi acompanhado com cabo de
empilhamento. O switch deve armazenar no mínimo duas versões de firmware simultaneamente em flash. O switch deve suportar Jumbo Frames de 9000 bytes. O equipamento ofertado deve possuir
homologação junto à ANATEL com certificados disponíveis publicamente no endereço eletrônico desta agência, conforme a Resolução número 242. Deve permitir o total gerenciamento através do
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software Dell Open Manage Network Manager, em operação na Universidade Federal de São João del-Rei. O gerenciamento deverá ser realizado através das ferramentas nativas do Dell Open Manage
Network Manager, não sendo permitido criação de scripts para suprir tais necessidades. Funcionalidades Gerais: Possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha de comando. O
conector deve ser RJ-45 ou padrão RS-232 (os cabos e eventuais adaptadores necessários para acesso à porta de console devem ser fornecidos). Possuir uma interface de gerenciamento baseada em
WEB (HTTP) que permita aos usuários configurar e gerenciar switches através de um browser padrão. Gerenciável via Telnet e SSH. Permitir o espelhamento de uma porta ou de um grupo de portas
para uma porta especificada. Permitir espelhamento de portas remotas (RSPAN). Deve ser gerenciável via SNMP (v1, v2 e v3). Implementar linguagem de programação TCL, Python ou SLAX para
automatização de tarefas através da execução de scripts ou programação direta. Estas rotinas deverão ser executadas diretamente no console do switch. Implementar nativamente 4 grupos RMON
(History, Statistics, Alarms e Events). Implementar o protocolo Syslog em IPv4 e IPv6 para funções de “logging” de eventos. GARANTIA E SUPORTE: 36 (TRINTA E SEIS) MESES COM MANUTENÇÃO
24X7 , VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

9 SWITCH UNIDADE 6 R$ 10.125,0000 R$ 60.750,0000
Marca: DELL

 Fabricante: DELL
 Modelo / Versão: N1548

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH ACESSO 48 Portas TIPO I - Switch Ethernet com pelo menos 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000Base-T “auto-sensing”. Deve possuir pelo
menos 04 (quatro) slots SFP+ que permitam a inserção de adaptadores Gigabit Ethernet/ 10 Gigabit Ethernet. Estas portas adicionais não podem ser do tipo “combo” com as portas UTP e deverão
suportar adaptadores para os padrões 1000Base-SX, 1000Base-LX, 10GBase-SR e 10GBase-LR. As portas 10 Gigabit Ethernet devem aceitar cabos do tipo “twinax” (Direct Attachment Copper Cable –
DAC), inclusive de outros fabricantes. Possuir matriz de comutação de pelo menos 176Gbps. Possuir capacidade de processamento de pelo menos 164Mpps (milhões de pacotes por segundo). Possuir
capacidade para no mínimo 16.000 endereços MAC. Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade, atividade do link e a velocidade de conexão. O switch fornecido deve suportar as normas
técnicas IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u (100Base- TX), IEEE 802.3z (1000Base-X), IEEE 802.3ab (1000Base-T). Suporte ao modo de comutação "store and forward". Ser fornecido com
configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação. Todas as licenças necessárias para as funcionalidades exigidas
neste edital deverão estar inclusas no equipamento. Possuir fonte de alimentação interna ao equipamento com ajuste automático de tensão 110 e 220 Volts. Deve suportar fonte de alimentação
redundante interna ou externa. Deve suportar o standard IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet - EEE). Instalável em rack padrão de 19”, sendo que deverão ser fornecidos os respectivos kit’s de
fixação. O switch fornecido deve ser empilhável com o modelo Dell N1548 existente no ambiente da UFSJ. O empilhamento deve ser feito através de cabo dedicado ou através de interfaces de
interfaces 10Gb SFP+. A funcionalidade de empilhamento deve possuir pelo menos as seguintes características: Deve ser possível empilhar pelo menos 04 (quatro) switches. O empilhamento deve ser
feito em anel para garantir que, na eventual falha de um link, a pilha continue a funcionar. Em caso de falha do switch controlador da pilha, um controlador “backup” deve ser selecionado de forma
automática, sem que seja necessária intervenção manual. Deve ser possível criar uma conexão de pelo menos 40 Gbps entre os comutadores membros da pilha. A pilha de switches deverá ser
gerenciada como uma entidade única. A pilha de switches deverá ser gerenciada através de um único endereço IP. Deve permitir agregação de links utilizando portas de diferentes switches da pilha.
Deverá vi acompanhado com cabo de empilhamento. O switch deve armazenar no mínimo duas versões de firmware simultaneamente em flash. O switch deve suportar Jumbo Frames de 9000 bytes.
O equipamento ofertado deve possuir homologação junto à ANATEL com certificados disponíveis publicamente no endereço eletrônico desta agência, conforme a Resolução número 242. Deve permitir
o total gerenciamento através do software Dell Open Manage Network Manager, em operação na Universidade Federal de São João del-Rei. O gerenciamento deverá ser realizado através das
ferramentas nativas do Dell Open Manage Network Manager, não sendo permitido criação de scripts para suprir tais necessidades. Funcionalidades Gerais: Possuir porta de console para gerenciamento
e configuração via linha de comando. O conector deve ser RJ-45 ou padrão RS-232 (os cabos e eventuais adaptadores necessários para acesso à porta de console devem ser fornecidos). Possuir uma
interface de gerenciamento baseada em WEB (HTTP) que permita aos usuários configurar e gerenciar switches através de um browser padrão. Gerenciável via Telnet e SSH. Permitir o espelhamento
de uma porta ou de um grupo de portas para uma porta especificada. Permitir espelhamento de portas remotas (RSPAN). Deve ser gerenciável via SNMP (v1, v2 e v3). Implementar linguagem de
programação TCL, Python ou SLAX para automatização de tarefas através da execução de scripts ou programação direta. Estas rotinas deverão ser executadas diretamente no console do switch.
Implementar nativamente 4 grupos RMON (History, Statistics, Alarms e Events). Implementar o protocolo Syslog em IPv4 e IPv6 para funções de “logging” de eventos. Implementar o protocolo NTP
ou SNTP para sincronismo de clock. Suportar autenticação via RADIUS ou TACACS. Possuir suporte a protocolo de autenticação para controle do acesso administrativo ao equipamento. Implementar
controle de acesso por porta (IEEE 802.1x). Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem e destino (IPv4 e IPv6), portas TCP e UDP de origem e destino e
endereços MAC de origem e destino. Possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta. GARANTIA E SUPORTE: 36 (TRINTA E SEIS) MESES COM MANUTENÇÃO 24X7 , VALIDADE DA
PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

11 SWITCH UNIDADE 4 R$ 14.694,0000 R$ 58.776,0000
Marca: DELL

 Fabricante: DELL
 Modelo / Versão: N1548P

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH ACESSO 48 Portas PoE+ - Switch Ethernet com pelo menos 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000Base-T “auto-sensing”. Implementar os
padrões IEEE 802.3af (Power over Ethernet – PoE) e IEEE 802.3at (Power over Ethernet Plus – PoE+) em todas as 48 portas 10/100/1000Base-T. Deve fornecer 15,4W por porta (PoE) para todas as
48 portas 10/100/1000Base-T simultaneamente com auxílio de fonte de alimentação redundante interna ou externa. Deve possibilitar fornecimento 30W por porta (PoE+) para todas as 24 portas
10/100/1000Base-T simultaneamente quando acrescido de fonte de alimentação externa. Esta fonte de alimentação não é obrigatória neste certame. Deve possuir pelo menos 04 (quatro) slots SFP+
que permitam a inserção de adaptadores Gigabit Ethernet/ 10 Gigabit Ethernet. Estas portas adicionais não podem ser do tipo “combo” com as portas UTP e deverão suportar adaptadores para os
padrões 1000Base-SX, 1000Base-LX, 10GBase-SR e 10GBase-LR. As portas 10 Gigabit Ethernet devem aceitar cabos do tipo “twinax” (Direct Attachment Copper Cable – DAC), inclusive de outros
fabricantes. Possuir matriz de comutação de pelo menos 176Gbps. Possuir capacidade de processamento de pelo menos 164Mpps (milhões de pacotes por segundo). Possuir capacidade para no
mínimo 16.000 endereços MAC. Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade, atividade do link e a velocidade de conexão. O switch fornecido deve suportar as normas técnicas IEEE802.3
(10Base-T), IEEE802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3z (1000Base-X), IEEE 802.3ab (1000Base-T). Suporte ao modo de comutação "store and forward". Ser fornecido com configuração de CPU e
memória (RAM e Flash) suficiente para implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação. Todas as licenças necessárias para as funcionalidades exigidas neste edital deverão
estar inclusas no equipamento. Possuir fonte de alimentação interna ao equipamento com ajuste automático de tensão 110 e 220 Volts. Deve suportar fonte de alimentação redundante interna ou
externa. Deve suportar o standard IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet - EEE). Instalável em rack padrão de 19”, sendo que deverão ser fornecidos os respectivos kit’s de fixação. O switch
fornecido deve ser empilhável com o modelo Dell N1548P existente no ambiente da UFSJ. O empilhamento deve ser feito através de cabo dedicado ou através de interfaces de interfaces 10Gb SFP+. A
funcionalidade de empilhamento deve possuir pelo menos as seguintes características: Deve ser possível empilhar pelo menos 04 (quatro) switches. empilhamento deve ser feito em anel para garantir
que, na eventual falha de um link, a pilha continue a funcionar. Em caso de falha do switch controlador da pilha, um controlador “backup” deve ser selecionado de forma automática, sem que seja
necessária intervenção manual. Deve ser possível criar uma conexão de pelo menos 40 Gbps entre os comutadores membros da pilha. A pilha de switches deverá ser gerenciada como uma entidade
única. A pilha de switches deverá ser gerenciada através de um único endereço IP. Deve permitir agregação de links utilizando portas de diferentes switches da pilha. Deverá vir acompanhado com
cabo de empilhamento. O switch deve armazenar no mínimo duas versões de firmware simultaneamente em flash. O switch deve suportar Jumbo Frames de 9000 bytes. O equipamento ofertado deve
possuir homologação junto à ANATEL com certificados disponíveis publicamente no endereço eletrônico desta agência, conforme a Resolução número 242. Deve permitir o total gerenciamento através
do software Dell Open Manage Network Manager, em operação na Universidade Federal de São João del-Rei. O gerenciamento deverá ser realizado através das ferramentas nativas do Dell Open
Manage Network Manager, não sendo permitido criação de scripts para suprir tais necessidades. Funcionalidades Gerais: Possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha de
comando. O conector deve ser RJ-45 ou padrão RS-232 (os cabos e eventuais adaptadores necessários para acesso à porta de console devem ser fornecidos). Possuir uma interface de gerenciamento
baseada em WEB (HTTP) que permita aos usuários configurar e gerenciar switches através de um browser padrão. Gerenciável via Telnet e SSH. Permitir o espelhamento de uma porta ou de um
grupo de portas para uma porta especificada. Permitir espelhamento de portas remotas (RSPAN). Deve ser gerenciável via SNMP (v1, v2 e v3). Implementar linguagem de programação TCL, Python
ou SLAX para automatização de tarefas através da execução de scripts ou programação direta. Estas rotinas deverão ser executadas diretamente no console do switch. Implementar nativamente 4
grupos RMON (History, Statistics, Alarms e Events). Implementar o protocolo Syslog em IPv4 e IPv6 para funções de “logging” de eventos. GARANTIA E SUPORTE: 36 (TRINTA E SEIS) MESES COM
MANUTENÇÃO 24X7 , VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

12 SWITCH UNIDADE 20 R$ 10.328,0000 R$ 206.560,0000
Marca: DELL

 Fabricante: DELL
 Modelo / Versão: N2048

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH ACESSO 48 Portas Tipo II - Switch Ethernet com pelo menos 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000Base-T “auto-sensing”. Deve possuir pelo
menos 02 (duas) portas que permitam a inserção de adaptadores Gigabit Ethernet/ 10 Gigabit Ethernet. Estas portas adicionais não podem ser do tipo “combo” com as portas UTP e deverão suportar
adaptadores para os padrões 1000Base-SX, 1000Base-LX, 10GBase-SR e 10GBase-LR. As portas 10 Gigabit Ethernet devem aceitar cabos do tipo “twinax” (Direct Attachment Copper Cable – DAC),
inclusive de outros fabricantes. Possuir matriz de comutação de pelo menos 220Gbps. Possuir capacidade de processamento de pelo menos 160Mpps (milhões de pacotes por segundo). Possuir
capacidade para no mínimo 32.000 endereços MAC. Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade, atividade do link e a velocidade de conexão. O switch fornecido deve suportar as normas
técnicas IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3z (1000Base-X), IEEE 802.3ab (1000Base-T). Suporte ao modo de comutação "store and forward". Ser fornecido com
configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação. Todas as licenças necessárias para as funcionalidades exigidas
neste edital deverão estar inclusas no equipamento. Possuir fonte de alimentação interna ao equipamento com ajuste automático de tensão 110 e 220 Volts. Deve suportar fonte de alimentação
redundante interna ou externa. Deve suportar o standard IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet - EEE). Instalável em rack padrão de 19”, sendo que deverão ser fornecidos os respectivos kit’s de
fixação. O switch fornecido deve ser empilhável com o modelo Dell N2048 existente no ambiente da UFSJ, sendo permitido usar as portas de up-link para esta função. A funcionalidade de
empilhamento deve possuir pelo menos as seguintes características: Deve ser possível empilhar pelo menos 9 (nove) switches. Deverá vir acompanhado com cabo de empilhamento. Em caso de falha
do switch controlador da pilha, um controlador “backup” deve ser selecionado de forma automática, sem que seja necessária intervenção manual. A pilha de switches deverá ser gerenciada como uma
entidade única. A pilha de switches deverá ser gerenciada através de um único endereço IP. Deve permitir agregação de links utilizando portas de switches distintos da pilha. Deve ser possível criar
uma conexão de pelo menos 80Gbps entre os comutadores membros da pilha. O switch deve armazenar no mínimo duas versões de firmware simultaneamente em sua flash. O switch deve suportar
Jumbo Frames de 9000 bytes. O equipamento ofertado deve possuir homologação junto à ANATEL com certificados disponíveis publicamente no endereço eletrônico desta agência, conforme a
Resolução número 242. Deve permitir o total gerenciamento através do software Dell Open Manage Network Manager, em operação na Universidade Federal de São João del-Rei. O gerenciamento
deverá ser realizado através das ferramentas nativas do Dell Open Manage Network Manager, não sendo permitido criação de scripts para suprir tais necessidades. Funcionalidades Gerais: Possuir
porta de console para gerenciamento e configuração via linha de comando. O conector deve ser RJ-45 ou padrão RS-232 (os cabos e eventuais adaptadores necessários para acesso à porta de console
devem ser fornecidos). Possuir uma interface de gerenciamento baseada em WEB (HTTP) que permita aos usuários configurar e gerenciar switches através de um browser padrão. Gerenciável via
Telnet e SSH. Permitir o espelhamento de uma porta ou de um grupo de portas para uma porta especificada. Permitir o espelhamento de uma porta ou de um grupo de portas para uma porta
especificada em um switch remoto no mesmo domínio L2. Deve ser gerenciável via SNMP (v1, v2 e v3). Implementar linguagem de programação TCL, Python ou SLAX para automatização de tarefas
através da execução de scripts ou programação direta. Estas rotinas deverão ser executadas diretamente no console do switch. Implementar nativamente 4 grupos RMON (History, Statistics, Alarms e
Events). Implementar o protocolo Syslog em IPv4 e IPv6 para funções de “logging” de eventos. Implementar o protocolo NTP ou SNTP para sincronismo de clock. Suportar autenticação via RADIUS ou
TACACS. Possuir suporte a protocolo de autenticação para controle do acesso administrativo ao equipamento. Implementar controle de acesso por porta (IEEE 802.1x). Implementar listas de controle
de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem e destino (IPv4 e IPv6), portas TCP e UDP de origem e destino e endereços MAC de origem e destino. GARANTIA E SUPORTE: 36 (TRINTA E
SEIS) MESES COM MANUTENÇÃO 24X7 , VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

13 SWITCH UNIDADE 4 R$ 10.328,0000 R$ 41.312,0000
Marca: DELL

 Fabricante: DELL
 Modelo / Versão: N2048

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH ACESSO 48 Portas Tipo II - Switch Ethernet com pelo menos 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000Base-T “auto-sensing”. Deve possuir pelo
menos 02 (duas) portas que permitam a inserção de adaptadores Gigabit Ethernet/ 10 Gigabit Ethernet. Estas portas adicionais não podem ser do tipo “combo” com as portas UTP e deverão suportar
adaptadores para os padrões 1000Base-SX, 1000Base-LX, 10GBase-SR e 10GBase-LR. As portas 10 Gigabit Ethernet devem aceitar cabos do tipo “twinax” (Direct Attachment Copper Cable – DAC),
inclusive de outros fabricantes. Possuir matriz de comutação de pelo menos 220Gbps. Possuir capacidade de processamento de pelo menos 160Mpps (milhões de pacotes por segundo). Possuir
capacidade para no mínimo 32.000 endereços MAC. Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade, atividade do link e a velocidade de conexão. O switch fornecido deve suportar as normas
técnicas IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3z (1000Base-X), IEEE 802.3ab (1000Base-T). Suporte ao modo de comutação "store and forward". Ser fornecido com
configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação. Todas as licenças necessárias para as funcionalidades exigidas
neste edital deverão estar inclusas no equipamento. Possuir fonte de alimentação interna ao equipamento com ajuste automático de tensão 110 e 220 Volts. Deve suportar fonte de alimentação
redundante interna ou externa. Deve suportar o standard IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet - EEE). Instalável em rack padrão de 19”, sendo que deverão ser fornecidos os respectivos kit’s de
fixação. O switch fornecido deve ser empilhável com o modelo Dell N2048 existente no ambiente da UFSJ, sendo permitido usar as portas de up-link para esta função. A funcionalidade de
empilhamento deve possuir pelo menos as seguintes características: Deve ser possível empilhar pelo menos 9 (nove) switches. Deverá vir acompanhado com cabo de empilhamento. Em caso de falha
do switch controlador da pilha, um controlador “backup” deve ser selecionado de forma automática, sem que seja necessária intervenção manual. A pilha de switches deverá ser gerenciada como uma
entidade única. A pilha de switches deverá ser gerenciada através de um único endereço IP. Deve permitir agregação de links utilizando portas de switches distintos da pilha. Deve ser possível criar
uma conexão de pelo menos 80Gbps entre os comutadores membros da pilha. O switch deve armazenar no mínimo duas versões de firmware simultaneamente em sua flash. O switch deve suportar
Jumbo Frames de 9000 bytes. O equipamento ofertado deve possuir homologação junto à ANATEL com certificados disponíveis publicamente no endereço eletrônico desta agência, conforme a
Resolução número 242. Deve permitir o total gerenciamento através do software Dell Open Manage Network Manager, em operação na Universidade Federal de São João del-Rei. O gerenciamento
deverá ser realizado através das ferramentas nativas do Dell Open Manage Network Manager, não sendo permitido criação de scripts para suprir tais necessidades. Funcionalidades Gerais: Possuir
porta de console para gerenciamento e configuração via linha de comando. O conector deve ser RJ-45 ou padrão RS-232 (os cabos e eventuais adaptadores necessários para acesso à porta de console
devem ser fornecidos). Possuir uma interface de gerenciamento baseada em WEB (HTTP) que permita aos usuários configurar e gerenciar switches através de um browser padrão. Gerenciável via
Telnet e SSH. Permitir o espelhamento de uma porta ou de um grupo de portas para uma porta especificada. Permitir o espelhamento de uma porta ou de um grupo de portas para uma porta
especificada em um switch remoto no mesmo domínio L2. Deve ser gerenciável via SNMP (v1, v2 e v3). Implementar linguagem de programação TCL, Python ou SLAX para automatização de tarefas
através da execução de scripts ou programação direta. Estas rotinas deverão ser executadas diretamente no console do switch. Implementar nativamente 4 grupos RMON (History, Statistics, Alarms e
Events). Implementar o protocolo Syslog em IPv4 e IPv6 para funções de “logging” de eventos. Implementar o protocolo NTP ou SNTP para sincronismo de clock. Suportar autenticação via RADIUS ou
TACACS. Possuir suporte a protocolo de autenticação para controle do acesso administrativo ao equipamento. Implementar controle de acesso por porta (IEEE 802.1x). Implementar listas de controle
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de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem e destino (IPv4 e IPv6), portas TCP e UDP de origem e destino e endereços MAC de origem e destino. GARANTIA E SUPORTE: 36 (TRINTA E
SEIS) MESES COM MANUTENÇÃO 24X7 , VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

16 TRANSCEIVER UNIDADE 662 R$ 411,0000 R$ 272.082,0000
Marca: SKYLANE

 Fabricante: SKYLANE
 Modelo / Versão: SFP13020GE0DE31

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transceiver SFP 1000Base-LX - Padrão SFP. Deverá ser totalmente compatível com os switches deste edital. Implementar 1 Gigabit Ethernet em 10Km
em fibra monomodo 9/125 microns. Deve possuir funcionalidade de monitoramento e diagnóstico digital. Deve possuir garantia do fabricante por 12 meses com suporte técnico avançado em
português do fabricante. Deve ser entregue com cordão óptico duplex LC-LC de no mínimo 1,5mts de comprimento. GARANTIA E SUPORTE: 12 (DOZE) MESES, VALIDADE DA PROPOSTA: 60
(SESSENTA) DIAS.

22 SOFTWARE UNIDADE 1 R$ 53.848,0000 R$ 53.848,0000
Marca: DELL

 Fabricante: DELL
 Modelo / Versão: OMNM

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LICENÇAS PARA EXPANSÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO - Deve permitir expandir o número de ativos de rede gerenciados pela solução Dell
Open Manage Network Manager, utilizada na UFSJ. Deve ser fornecimento expansão para 50 ativos de rede. Deve possuir suporte de 36 meses diretamente do fabricante Dell. GARANTIA E SUPORTE:
36 (TRINTA E SEIS) MESES, VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

23 Serviços de Instalação de Computadores e seus Periféricos HORA 300 R$ 175,0000 R$ 52.500,0000
Marca: 

 Fabricante: 
 Modelo / Versão: 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SWITCHES DE ACESSO/DISTRIBUIÇÂO (UNIDADE DE 1 HORA ÚTIL) - O serviço compreende: Atividades em dias úteis e
horário comercial – 08:00 às 18:00. Deverá ser realizada uma reunião de Kick-off para definir as diretrizes de instalação e configuração. Esta ocorrerá em São João del-Rei no campus principal. Para
os demais campus, as reuniões serão através de ferramentas de conferência remota como GoToMeeting, Webex ou qualquer outro que permita apresentação e comunicação via VoIP. As atividades
poderão ser presenciais e remotas, acordadas entre UFSJ e a CONTRATADA. A implantação da solução ocorrerá de forma assistida pela equipe técnica da CONTRATANTE e deverá ser explicativa. A
solução deverá ser atualizada para a última versão de software disponível pelo fabricante. As configurações devem incluir segmentação de VLANs, spanning-tree, configuração de PoE+, DHCP Relay,
atributos de segurança e integração com o Dell Open Magane Netork Manager. A UFSJ poderá solicitar configuração de todos os recursos possíveis e implementáveis nos switches contemplados neste
certame. O pagamento ocorrerá somente após check list e aceite formal da equipe técnica da UFSJ. A licitante deverá possuir pelo menos um técnico em sua equipe certificado em nível especialista
em infraestrutura de rede LAN (LAN Network), com comprovação de vínculo empregatício com a empresa proponente, mediante apresentação de cópia autenticada da carteira de trabalho ou contrato
social. A comprovação deverá ocorrer no momento da implantação. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

Total do Fornecedor: R$ 894.706,0000
17.023.484/0001-97 - 3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

8 SWITCH UNIDADE 176 R$ 11.599,0000 R$ 2.041.424,0000
Marca: Dell

 Fabricante: Dell
 Modelo / Versão: N1548

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  SWITCH ACESSO 48 Portas TIPO I. Demais especificações no anexo I do Termo de Referência. Switch marca DELL modelo N1548
10 SWITCH UNIDADE 26 R$ 16.299,0000 R$ 423.774,0000

Marca: Dell
 Fabricante: Dell

 Modelo / Versão: N1548P
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH ACESSO 48 Portas PoE+. Demais especificações no anexo I do Termo de Referência. Switch marca Dell modelo N1548P

Total do Fornecedor: R$ 2.465.198,0000
27.267.032/0001-04 - BSI - BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

18 TRANSCEIVER UNIDADE 75 R$ 497,2300 R$ 37.292,2500
Marca: CISCO

 Fabricante: CISCO SFP-10G-SR
 Modelo / Versão: CISCO SFP-10G-SR

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transceiver SFP+ 10GBase-SR. Demais especificações no anexo I do Termo de Referência.
19 TRANSCEIVER UNIDADE 57 R$ 843,9300 R$ 48.104,0100

Marca: CISCO
 Fabricante: SFP-10G-LRM

 Modelo / Versão: SFP-10G-LRM
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transceiver SFP+ 10GBase-LR. Demais especificações no anexo I do Termo de Referência.

20 TRANSCEIVER UNIDADE 18 R$ 843,9300 R$ 15.190,7400
Marca: CISCO

 Fabricante: SFP-10G-LRM
 Modelo / Versão: SFP-10G-LRM

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transceiver SFP+ 10GBase-LR. Demais especificações no anexo I do Termo de Referência.
Total do Fornecedor: R$ 100.587,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$ 5.789.431,0000
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