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PREGÃO ELETRÔNICO

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

 
Pregão Eletrônico   Nº 00093/2016(SRP) 

 
RESULTADO POR FORNECEDOR

05.407.609/0001-01 - ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

3 REDE INFORMÁTICA - PEÇA /
ACESSÓRIO

UNIDADE 6 R$ 15.502,0000 R$ 93.012,0000

Marca: DELL
Fabricante: DELL
Modelo / Versão: S3124F
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH DE 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; 3.1.7. 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 e 220 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 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 ser do mesmo fabricante do item de “SOFTWARE DE GERENCIAMENTO”
presente neste anexo de especificações. 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, portas TCP e UDP de origem e destino, endereços MAC de origem e destino.
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. E
demais especificações conforme Anexo I do Termo de Referencia. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS. GARANTIA: LIFETIME.

4 REDE INFORMÁTICA - PEÇA /
ACESSÓRIO

UNIDADE 100 R$ 5.400,0000 R$ 540.000,0000

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. 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
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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 ser do mesmo fabricante do item de
“SOFTWARE DE GERENCIAMENTO” presente neste anexo de especificações. 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; 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 Netflow, sFlow ou similar. E demais especificações conforme Anexo I do Termo de Referencia.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS. GARANTIA: LIFETIME.

5 REDE INFORMÁTICA - PEÇA /
ACESSÓRIO

UNIDADE 50 R$ 8.140,0000 R$ 407.000,0000

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 fornecer 30W por
porta (PoE+) para todas as 24 portas 10/100/1000Base-T simultaneamente com auxílio de fonte de alimentação redundante interna
ou externa. 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. 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 ser do mesmo fabricante do item de “SOFTWARE DE GERENCIAMENTO” presente neste
anexo de especificações. 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). E demais especificações conforme Anexo I do Termo de Referencia. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS. GARANTIA:
LIFETIME.

6 REDE INFORMÁTICA - PEÇA /
ACESSÓRIO

UNIDADE 100 R$ 7.750,0000 R$ 775.000,0000

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 “autosensing”. 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), EEE802.3u
(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
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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. 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 ser do mesmo
fabricante do item de “SOFTWARE DE GERENCIAMENTO” presente neste anexo de especificações. 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. 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. E demais especificações conforme Anexo I do Termo de Referencia. VALIDADE DA PROPOSTA:
60 DIAS. GARANTIA: LIFETIME.

7 REDE INFORMÁTICA - PEÇA /
ACESSÓRIO

UNIDADE 50 R$ 12.930,0000 R$ 646.500,0000

Marca: DELL
Fabricante: DELL
Modelo / Versão: N1548P
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH ACESSO 48 Portas PoE+ Características Gerais Switch Ethernet com pelo
menos 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000Base-T “autosensing”; 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 fornecer 30W por porta (PoE+) para todas as 48 portas 10/100/1000Base-T simultaneamente com auxílio de fonte de
alimentação redundante interna ou externa; 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. 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 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 ser do mesmo
fabricante do item de “SOFTWARE DE GERENCIAMENTO”; E demais especificações conforme Anexo I do Termo de Referencia.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS. GARANTIA: LIFETIME.

8 REDE INFORMÁTICA - PEÇA /
ACESSÓRIO

UNIDADE 50 R$ 11.400,0000 R$ 570.000,0000

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 “autosensing”. 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 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
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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 ser do mesmo fabricante do item de “SOFTWARE DE GERENCIAMENTO” presente neste
anexo de especificações. 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. 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. O equipamento deverá funcionar como servidor DHCP para IPv4 e IPv6. Implementar
Netflow, sFlow ou similar. Suportar Openflow 1.3. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS. GARANTIA: LIFETIME.

12 REDE INFORMÁTICA - PEÇA /
ACESSÓRIO

UNIDADE 30 R$ 890,0000 R$ 26.700,0000

Marca: DELL
Fabricante: DELL
Modelo / Versão: 10GBE-LR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transceiver SFP+ 10GBase-LR Características: Padrão SFP+; É totalmente compatível
com os switches deste edital; Implementa 10Gigabit Ethernet em 10Km em fibra monomodo 9/125 microns; Possui funcionalidade de
monitoramento e diagnóstico digital; Será entregue com cordão óptico duplex LC-LC de no mínimo 1,5mts de comprimento; PRAZO
DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS GARANTIA: 12 MESES

13 REDE INFORMÁTICA - PEÇA /
ACESSÓRIO

UNIDADE 2 R$ 79.499,0000 R$ 158.998,0000

Marca: DELL
Fabricante: DELL
Modelo / Versão: OMNMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFTWARE DE GERENCIAMENTO Características Gerais: Deve ser do mesmo fabricante
dos switches fornecidos; As licenças oferecidas deverão permitir a implementação e utilização de todos os módulos e todas as
funcionalidades solicitadas neste termo de referência, sem depender de integração com outros softwares fornecidos por outros
fabricantes e sem ônus adicional; Deve permitir a gerência completa de todo o quantitativo máximo de switches objetos deste Termo
de Referência; Deve permitir o acesso simultâneo de múltiplos usuários administradores, com todas as funcionalidades disponíveis;
Realizar o cadastramento e o controle de usuários administradores com diferentes perfis de acesso, diferenciando as permissões e as
funcionalidades disponíveis para esses usuários; Deve realizar Autenticação, Autorização e Accounting (AAA) de usuários
administradores através de servidor LDAP externo, diferenciando as permissões destes usuários com base em seus atributos
individuais; Deve possuir interface gráfica acessível via protocolo HTTP e HTTPS; Deve possuir a capacidade de enviar e-mails e
mensagens via SMS para um administrador em caso de algum evento especificado de acordo com o nível de criticidade; Deve possuir
a funcionalidade de autodescobrimento de equipamentos na rede, exibindo a relação dos elementos descobertos agrupados por tipo
de elementos ou agrupamentos personalizáveis; Deve permitir a descoberta dos itens de rede via PING e SNMP; Deve possuir
ferramenta de exibição da topologia através de mapa ativo apresentando o estado dos equipamentos gerenciados através de cores
que indiquem os estados de alerta; Deve fornecer relatórios e inventários de hardware e sistema dos switches; Deve prover análise
de falhas em tempo real (real-time); Deve possibilitar alteração de configurações de dispositivos em larga escala; Deve ser possível
exibir as topologias de conexões físicas; Deve possuir interface gráfica de monitoramento de rede. Deve possibilitar a verificação do
fluxo de dados da rede através da emissão de relatórios baseados na coleta de fluxos, análise e processamento dos dados da rede. O
Sistema embarcado de Gerenciamento para rede LAN deverá permitir instalação de forma virtualizada. E demais especificações
conforme anexo I do Termo de Referencia. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS GARANTIA: 36 MESES

Total do Fornecedor: R$
3.217.210,0000

09.452.421/0001-28 - TEM SOLUCOES & TECNOLOGIA LTDA - ME

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

10 REDE INFORMÁTICA - PEÇA /
ACESSÓRIO

UNIDADE 50 R$ 418,0000 R$ 20.900,0000

Marca: Dell
Fabricante: Dell
Modelo / Versão: Transceiver SFP 1000Base LX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transceiver SFP, 1000BASE-LX, 10km de alcance em fibra mono-modo Garantia 12
meses

11 REDE INFORMÁTICA - PEÇA /
ACESSÓRIO

UNIDADE 30 R$ 400,0000 R$ 12.000,0000

Marca: Dell
Fabricante: Dell
Modelo / Versão: Transceiver SFP+ 10GBase SR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transceiver SFP+, 10GbE, SR, 300m de alcance em fibra multi-modo OM3 ou superior

Total do Fornecedor: R$ 32.900,0000
16.631.998/0001-62 - NJV IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA - EPP

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

9 REDE INFORMÁTICA - PEÇA /
ACESSÓRIO

UNIDADE 50 R$ 224,9900 R$ 11.249,5000

Marca: Cisco
Fabricante: Cisco
Modelo / Versão: Transceiver GLC-SX-MMD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transceiver SFP 1000Base-SX Cisco Transceiver GLC-SX-MMD. Características: Padrão
SFP; totalmente compatível com os switches deste edital; Implementa 1 Gigabit Ethernet em 550m em fibra multimodo 50/125
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microns; possui funcionalidade de monitoramento e diagnóstico digital; entregue com cordão óptico duplex LC-LC de 2m de
comprimento. Garantia 12 (doze) meses. Prazo de entrega em até 60 (sessenta) dias. Validade da proposta 60 (sessenta) dias.

Total do Fornecedor: R$ 11.249,5000
72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 REDE INFORMÁTICA - PEÇA /
ACESSÓRIO

UNIDADE 1 R$
247.000,0000

R$ 247.000,0000

Marca: Dell
Fabricante: Dell
Modelo / Versão: Dell Networking C9010
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch core modular conforme as especificações do edital

2 REDE INFORMÁTICA - PEÇA /
ACESSÓRIO

UNIDADE 1 R$
234.445,0000

R$ 234.445,0000

Marca: Dell
Fabricante: Dell
Modelo / Versão: Dell Networking C9010
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch core modular conforme as especificações do edital

Total do Fornecedor: R$ 481.445,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$
3.742.804,5000

 

 
Voltar

javascript:self.print()

