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Pedido de Esclarecimento nº 04 

Pregão Eletrônico nº 27/2019 

 

Considerando questionamentos recebidos por duas empresas a respeito da licitação em referência: 

Pergunta 1: Conforme item 2.2.5. “A interligação dos equipamentos integrantes da Solução deverá ser 
do tipo mesh ou empilhamento, onde todos se ligam a todos. Essa interligação deverá ser de, no 
mínimo, 10 Gbps.  Tendo como base as especificações do equipamento de Core, acreditamos que 
fornecendo equipamento para ambientes críticos de Data Center que suporte as funcionalidade de 
SPINE e LEAF, com performance muito superior as solicitadas, como por exemplo: 

Nesse modelo, os switches spine funcionam essencialmente como o núcleo da estrutura e os switches 
leaf são como os acessos, fornecendo conectividade aos servidores e uplink aos switch spines. Com 
isso se permite uma maior densidade de portas na rede, com abordagens para todos os switches 
responsáveis pelo alto throughtput. Esse tipo de arquitetura pode fornecer uma conectividade em 
camada 2 ou em camada 3 (entre as camadas), o que traz um design favorável ao TRILL, SPB e 
FabricPath para balanceamento de tráfego entre os links ativos ao invés do Spanning-Tree. Nesse caso, 
os servidores já estão conectados ao fabric e oferece uma topologia livre de loops. Uma característica 
importante desse modelo é que, geralmente, cada switch leaf deve se conectar com cada spine com 
oversubscription. Esse ponto é o que resolve o problema do modelo tradicional, já que agora não 
importa em qual switch um servidor está conectado, ele sempre precisa atravessar a mesma 
quantidade de dispositivos até chegar ao outro servidor. Isso faz com que a latência se mantenha em 
um nível previsível, pois o tráfego só precisa atravessar um switch spine e um leaf para chegar ao 
destino. Como também trabalhando com a feature de MLAG onde ele realiza um  grupo de agregação 
de link com vários equipamentos, O MC-LAG adiciona redundância no nível do nó à redundância 
normal no nível do link que um LAG fornece. Isso permite que dois ou mais nós compartilhem um 
terminal LAG comum. Os vários nós apresentam um único LAG lógico para a extremidade 
remota. Observe que as implementações do MC-LAG são específicas do fornecedor, mas o chassi 
cooperante permanece externamente compatível com o padrão IEEE 802.1AX-2008. [2] Os nós em um 
cluster MC-LAG se comunicam para sincronizar e negociar alternâncias automáticas (failover). Algumas 
implementações podem suportar alternâncias (manuais) iniciadas pelo administrador. 

Portando se fornecemos um equipamento para ambientes críticos de Data Center que suporte as 
funcionalidade de SPINE e LEAF, com performance muito superior as solicitadas, atenderemos 
plenamente ao requisito solicitado. Está correto nosso entendimento? 

Pergunta 2: Conforme descrito nos itens 2.5.10.1 e 2.5.10.2 do Termo de Referência que tratam do 
fornecimento de tranceivers. Temos a informar que o item 2.5.10.2 solicita transceivers de 1Gbps 
Base-SX. Entendemos que devemos fornecer somente tranceivers de 10Gbps Base-SR para o item 
2.5.10.1. Está correto nosso entendimento? 
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Pergunta 3: Conforme tabela de níveis de severidade do item 7.5.6, quanto ao prazo de solução do 
nível 1 que informa a solução em “Até 4 (quatro) horas corridas”. Temos a informar que o fabricante 
do produto que estamos ofertando atende para o nível 1 de severidade num prazo de 6 (seis) horas, 
conforme sítio da internet <https://h20195.www2.hpe.com/V2/GetPDF.aspx/4AA4-8876ENW.pdf> na 
modalidade Call to repair (CTR) que faz parte da nossa oferta. Entendemos que nossa oferta está 
dentro dos padrões de mercado e, portanto, atenderá aos serviços solicitados no edital sem prejuízos 
para a Contratante. Está correto nosso entendimento? 

Pergunta 4: Entendemos que neste processo será permitida a subcontratação, conforme previsto no 
item 7.11 do Termo de Referência, abaixo transcrito. Nosso entendimento está correto? 

Pergunta 5: Caso o entendimento acima esteja correto, entendemos que a cláusula 14 da Minuta do 
Contrato deverá ser alterada. Nosso entendimento está correto? 
 
 

O Coren esclarece que:  

 

Pergunta 1: Para o questionamento em questão, poderá ser fornecido equipamentos de Core e de 
Acesso desde que atendam às especificações técnicas constantes em edital. No questionamento não 
ficou claro se o modelo proposto difere do que está sendo exigido em edital. Para Switch Central 
(Core) está sendo pedido "um conjunto de equipamentos", onde cada equipamento deste conjunto 
deve ter no máximo 1U de altura, não tendo sido definido quantidade máxima de equipamentos que 
comporão o conjunto que desempenhará a função de Core. 

Portanto, se os equipamentos que forem dimensionados para este edital pelo fornecedor atenderem 
as especificações constantes no edital, poderão ser fornecidos. 

 

Pergunta 2: O entendimento está correto. 

 

Pergunta 3: Apesar de ser declarado no questionamento que o entendimento de que a oferta do 
atendimento para nível 1 "está dentro dos padrões de mercado", ela difere do que está especificado 
em edital. Não está especificado como obrigatório o atendimento de severidades (em decorrência de 
chamados técnicos) apenas pelo fabricante, apesar de ser exigida a contratação de garantia junto ao 
fabricante (item 5.4.3.1 do TR). 

 

Pergunta 4: Conforme item 10.1 do Termo de Referência, a subcontratação para este objeto não é 
aceita (trata-se de cláusula padrão, e para a subcontratação a previsão deve ser mais completa, com 
motivação e todos os procedimentos para esta, conforme orienta o TCU), e mesmo se fosse o 
contrário, o Coren-SP firmará contrato com a licitante vencedora, vinculando-a, em última instância, às 
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obrigações do instrumento convocatório. Cabe destacar, ademais, que o desembolso realizado pelo 
Coren-SP para a integralidade da Solução será realizado em nome da empresa contratada, que faria 
repasse a alguma eventual prestadora de serviços que venha a lhe prestar serviços atrelados às suas 
obrigações (da Contratada) com relação à manutenção corretiva da Solução. 

 

Pergunta 5: O entendimento não está correto, conforme justificado na resposta da pergunta 4. 

 

 

 

São Paulo, 03 de dezembro de 2019. 

 

 

Camilla Batista de Calda 

Pregoeira 
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