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CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com>

PE No 11/2021 - CBMDF - PROCESSO Nº 00053-00098149/2020-10 - Pedido de
Esclarecimentos
2 mensagens
leonardo.tobal@arsitec.com.br <leonardo.tobal@arsitec.com.br>
19 de fevereiro de 2021 17:14
Para: impugnacoescbmdf@gmail.com
Cc: fernando.correa@arsitec.com.br, Vinícius Lopes <vinicius.lopes@arsitec.com.br>, pedro.mendes@arsitec.com.br
Prezada Comissão de Licitação,

Boa tarde!

Visando a elaboração de nossas propostas comercial & técnica, apresentamos nossas dúvidas e pedimos, por favor,
a confirmação do recebimento desta:

1. O edital, para o Item 1, conforme página 17, especifica: “Para toda esta solução (e não para cada
equipamento) deverá ser fornecido pelo menos 18 transceivers do tipo SFP+ que implementam as velocidade
de 10Gbps, fibra óptica monomodo, em conectores tipo duplex LC, hot-swappable”. No portal Comprasnet
não há previsão de um item para o cadastramento do preço de 18(dezoito) transceivers. Solicitamos, por
favor, esclarecer de que forma deve ser cadastrado o preço de tal item.

2. O edital, para o Item 3, conforme página 21, especifica: “Para toda esta solução (e não para cada
equipamento) deverá ser fornecido pelo menos 4 transceivers do tipo QSFP+ que implementam as velocidade
de 40Gbps, fibra óptica multimodo, em conectores tipo duplex LC, hot-swappable.”. No portal Comprasnet
não há previsão de um item para o cadastramento do preço de 4(quatro) transceivers QSFP+. Solicitamos, por
favor, esclarecer de que forma deve ser cadastrado o preço de tal item.

3. O edital especifica, para os itens 1, 2 e 3 – páginas 18, 20 e 22 – os requisitos: “Deve suportar integração
com ferramenta de controle de acesso do mesmo fabricante que permita identificar automaticamente o tipo e
sistema operacional dos equipamentos que se conectam à rede (device profiling) sem a necessidade de
agentes instalados nos dispositivos.”; “Deve suportar integração com ferramenta de controle de acesso do
mesmo fabricante que permita verificar se a máquina está em conformidade com a política de segurança
antes de entrar na rede, verificando, no mínimo serviços os serviços e antivírus das máquinas.”. O fabricante
Juniper Networks, um dos líderes no Quadrante Mágico do Gartner, é parceiro do fabricante PulseSecure,
líder no mercado de soluções para controle de acesso (NAC). A solução PULSE é homologada pela Juniper
para funcionalidades de NAC. Visando promover uma ampla concorrência, entendemos que serão aceitas
ofertas de switches cujos fabricantes possuam parceria formal com fabricantes de soluções de NAC. Está
correto nosso entendimento?

4. É solicitado aos switches “Topo de rack”, item 3, os mesmos requisitos de empilhamento dos switches de
acesso dos itens 1 e 2. Os switches Topo de rack são implementados com funções diferentes daquelas
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definidas para switches de acesso, não sendo, portanto, uma prática de mercado a criação de pilhas com um
número elevado de switches Topo de rack. Visando garantir a ampla concorrência, entendemos que serão
aceitas soluções capazes de empilhamento de até 4(quatro) switches “Topo de rack” numa mesma pilha. Está
correto nosso entendimento?

5. O edital, conforme página 22, especifica “Instalação e configuração da Soluções de Gerenciamento e Controle
de Acesso”. O mesmo edital não apresenta conjuntos de requisitos e parâmetros mínimos para o
dimensionamento de soluções de gerenciamento e controle de acesso (NAC). Entendemos, portanto, que não
é escopo desta licitação o fornecimento e a implementação de soluções de gerenciamento e controle de
acesso. Está correto nosso entendimento? Caso contrário, solicitamos, por favor, as especificações técnicas
destes dois elementos.

6. O edital, conforme página 23, especifica que os manuais de todos os manuais dos equipamentos do Item 3 –
switches Topo de rack – devem ser elaborados em português. Os fabricantes de switches líderes de mercado
– Juniper, Cisco, Aruba, Extreme, entre outros – tem o idioma inglês como padrão para suas documentações.
O inglês é um idioma universal e amplamente inteligível por profissionais de TIC. Entendemos, portanto, que
serão aceitas ofertas cuja documentação esteja elaborada, no mínimo, no idioma inglês. Está correto nosso
entendimento?

Att,

CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com>
Para: leonardo.tobal@arsitec.com.br

19 de fevereiro de 2021 18:08

Senhor (a) representante, boa tarde.
Informo que o seu pedido de esclarecimento foi recebido e será analisado. Solicito o aguardo da resposta, uma vez
que essa será fornecida dentro do prazo legal.
Att. Cap. Salomão
Matr. 1910142
Pregoeiro CBMDF
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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