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RELATÓRIO DE ANÁLISE DE DILIGÊNCIAS 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? 

RESPOSTA DO LICITANTE: "dois equipamentos, 2 X S6730-H48X6C com 24 Electrical 
Transceiver,SFP,GE,Electrical Interface Module(100m,RJ45)" 

AVALIAÇÃO: Questionamento apenas de caráter informativo e explicativo para ter melhor panorama do 
que está sendo ofertado. 

  

ANEXO III – DEMONSTRAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES: 

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

AVALIAÇÃO: Apesar de não trazer a nomenclatura MDI/MDIX, é possível verificar que atende aos 
requisitos e/ou funcionalidades requeridas; 

  

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

AVALIAÇÃO: Foi verificado o atendimento da funcionalidade apesar da indicação fornecida na diligência 
não corresponder ao requerido; 

  

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

AVALIAÇÃO: Foi verificado o atendimento da funcionalidade apesar da indicação fornecida na diligência 
não corresponder exatamete ao requerido. Na página 13432 fica demonstrado o recurso DHCPv6 para a 
funcionalidade de DHCP Relay para IPv6; 
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 - 2.6.11. - Demonstrar de maneira mais clara o recurso de tadução de enderço IPv6 para um 
correspondente IPv4; 

AVALIAÇÃO: Foi demonstrado de maneira clara o recurso solicitado; 

  

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

AVALIAÇÃO: Foi verificado o atendimento da funcionalidade apesar da indicação fornecida na diligência 
não corresponder ao requerido; 

  

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

AVALIAÇÃO: Foi demonstrado de maneira clara o recurso solucitado; 

 

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

AVALIAÇÃO: Foi demonstrado de maneira clara o recurso solicitado; 

  

- 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; 

AVALIAÇÃO: Foi demonstrado de maneira clara o recurso solicitado; 

 

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

AVALIAÇÃO: Foi demonstrado de maneira clara o recurso solicitado; 

 

- 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. 
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AVALIAÇÃO: Questionamento apenas de caráter informativo e explicativo para ter melhor panorama do 
que está sendo ofertado. 

 

- 3.3.6.1. - Idem ao item anterior; 

AVALIAÇÃO: Questionamento apenas de caráter informativo e explicativo para ter melhor panorama do 
que está sendo ofertado. 

  

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

AVALIAÇÃO: Foi demonstrado de maneira clara o recurso solicitado; 

  

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

AVALIAÇÃO: A funcionalidade foi encontrada no seguinte link: 
https://support.huawei.com/enterprise/br/doc/EDOC0100533701?section=j00c 

  

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

AVALIAÇÃO: Foi demonstrado de maneira clara o recurso solicitado; 

  

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

AVALIAÇÃO: Foi subentendido que o recurso de DHCP-Client é aplicável a todas as interfaces de rede, 
inclusive na interface de gerenciamento; 

Solicito confirmação desse recurso pois a explicação fornecida apenas cita que o equipamento possui o 
recurso de DHCP Client mas não deixa claro se a aplicação se extende a todas as interfaces. 

 

Analisado pelo setor de Gerência de Tecnologia da Informação – GTI 

Bruno Cestari 

Analista de Sistemas Jr. 
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São Paulo, 10 de dezembro de 2019. 

 

Pregoeira: 

Meire Ferreira Tortolani 

 

Equipe de Apoio: 

Laís Serafim de Freitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divulgado na sessão do pregão, de 10/12/2019 
Publicado no site do Coren-SP, disponível em: https://portal.coren-sp.gov.br/licitacoes/pregao-eletronico-no-27-2019-solucao-
switch/ 


