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Pedido de Esclarecimento nº 02 

Pregão Eletrônico nº 27/2019 

 

Considerando questionamento recebido a respeito da licitação em referência: 

Pergunta: 

Em atendimento à licitação supra referenciada, a Empresa faz o questionamento seguinte: O item 
3.5.3 do Termo de Referência, Anexo I do edital, está relacionado ao fornecimento obrigatório de 24 
transceivers, sendo que foi solicitado para o mesmo item 16 Switches de Acesso. Entendemos que 
para cada Switch do item 2 deve ser fornecido obrigatoriamente 24 transceivers, totalizando 384 
transceivers (24 transceivers X 16 switches).  Está correto o nosso entendimento? 
 

Resposta da área técnica: 

Não está correto o entendimento. Em nenhum momento mencionamos 24 transceivers para “cada” 
equipamento. Segue detalhamento: 

3.1. Quantidade: 16 (dezesseis) equipamentos. 

# O item acima determina a quantidade de 16 switches. 

3.5.1. Possuir no mínimo 48 portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000 BaseTX com conectores 
RJ45, de forma a suportar autonegociação de velocidade, modo duplex e MDI/MDIX; 

3.5.2. Possuir no mínimo 2 portas SFP ou SFP+ que permitam a utilização de conversores padrão SFP 
de 1Gbps Base-X ou SFP+ que permitam a utilização de conversores padrão 10Gbps Base-X; 

# Os itens acima determinam que cada switch deve ter 48 portas RJ45 e ADICIONALMENTE pelo menos 
duas portas SFP ou SFP+. 

3.5.3. Deverá ser fornecido, obrigatoriamente, no mínimo 24 (vinte e quatro) transceivers ópticos 
compatíveis com as portas disponíveis nos equipamentos ofertados, que serão instalados e 
configurados nos equipamentos no momento da instalação dos equipamentos: 

# O item acima determina que devem ser fornecidos no total, 24 transceivers ópticos 
INDEPENDENTEMENTE do exigido no item 3.1 (quantidade de switches). Estes transceivers serão 
distribuídos ENTRE os 16 switches. 

Resumo: 

Total de 16 switches contendo simultaneamente 48 portas RJ45 e mínimo de duas portas SFP ou 
SFP+, CADA UM; 

Total de 24 transceivers ópticos para o objeto especificado no tópico 3 – Switches de acesso (borda). 
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Percebo que está havendo confusão com relação a detalhes básicos do objeto. Nesse caso, sugiro que 
seja feita a vistoria no local da instalação, conforme tópico 16 do Anexo I – Termo de referência – 
VISTORIA PARA A LICITAÇÃO, no qual dúvidas básicas poderão ser sanadas.  

 

 

São Paulo, 27 de novembro de 2019. 

 

 

Camilla Batista de Calda 

Pregoeira 
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