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RELATÓRIO DE ANÁLISE DA PROPOSTA E DEMONSTRAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

PE  17/2019 – Solução Switch 

 

LICITANTE: 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURADE TELECOM 

 CNPJ: 04.238.297/0001-89 

PROPOSTA: 

- Sobre o ITEM 1, quantos equipamentos irão compor o conjunto de equipamentos? 

  

ANEXO III – DEMONSTRAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES: 

- 2.2.18. - Demonstrar de maneira mais clara o recurso MDI/MDIX; 

- 2.4.17. - Faltou informar página e/ou comprovação técnica nos campos apropriados; 

- 2.4.21. - Demonstrar de maneira mais clara o suporte a DHCP Relau para IPv4 e IPv6; 

- 2.6.11. - Demonstrar de maneira mais clara o recurso de tadução de enderço IPv6 para um 
correspondente IPv4; 

- 2.7.2. - Demonstrar de maneira mais clara o recurso de Redistribuição de rotas entre diferentes 
protocolos; 

- 2.10.2.  - Demonstrar de maneira mais clara o suporte a configuração de um único IP para gerência e 
administração; 

- 2.10.6.  - Demonstrar de maneira mais clara o recurso de exportação de fluxos de tráfego com uma 
amostragem mínimo de 1:1000.......; 

- 2.10.7.1. - Demonstrar de maneira mais clara o recurso de monitoração via comando de operação de 
tráfego de interfaces de acesso físicas e lógicas; 

- 2.10.12. - Demonstrar de maneira mais clara o recurso de nsuporte para endereço IP para gerência 
out-of-band; 

- 3.3.6. - Seria importante informar ou demonstrar qual a fonte de energia que será fornecida, para 
atendimento do edital, considerando PoE+ em todas as portas de comunicação, conforme requisitos do 
edital. 

- 3.3.6.1. - Idem ao item anterior; 
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- 3.8.7.  - Demonstrar de maneira mais clara o recurso de classificação e marcação de pacotes baseada 
em CoS (“Class of Service” – nível 2); 

- 3.10.8. - Demonstrar de maneira mais clara como desabilitar o acesso via Telnet; 

- 3.10.12. - Demonstrar de maneira mais clara a implementação de no mínimo 2 imagens; 

- 3.10.18. - Demonstrar de maneira mais clara o recurso na interface de gerenciamento; 
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