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PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 (REPUBLICAÇÃO) 

 

PROCESSO Nº 020 – 21.159/2016 

A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por intermédio do 

Pregoeiro, designado pela Portaria nº 02/2015, na forma da Lei nº 10.520/2002, da Lei nº 8.666/1993 e da 

Lei Complementar nº 147/2014, torna público que fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, do tipo "MENOR PREÇO", cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento 

de solução para infra-estrutura física da rede de computadores, compreendendo: fornecimento 

de equipamentos de conectividade em redes, com garantia de 36 meses, para interligar todos os 

setores da SEMFAZ e apoiar os sistemas de TI e soluções de negócios, conforme condições a seguir 

estabelecidas: 

RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

 

DIA: 13/03/2017 

HORÁRIO: 14 h: 30 min 

 

LOCAL: Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09 – Calhau, CEP 65071-820, São Luís-MA. 

 

1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos envelopes 

referentes a esta Licitação serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da Central Permanente de 

Licitações que se seguir. 

2. No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a esta Licitação, com respeito a: 

2.1- recebimento dos envelopes de Proposta e Habilitação; 

2.2- abertura dos envelopes de Proposta; 

2.3- abertura dos envelopes de Habilitação dos licitantes classificados com o menor preço. 

2.4- devolução dos envelopes de Habilitação aos licitantes desclassificados, se não houver recurso; 

 

1. OBJETO DA LICITAÇÃO  

 

 

a) Contratação de empresa para fornecimento de solução para infra-estrutura física da 

rede de computadores, compreendendo: fornecimento de equipamentos de conectividade em 

redes, com garantia de 36 meses, para interligar todos os setores da SEMFAZ e apoiar os 

sistemas de TI e soluções de negócios, conforme especificações contidas no Anexo I deste Edital. 
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b) O valor global estimado é de R$ 1.193.615,82 (um milhão cento e noventa e três mil 

seiscentos e quinze reais e oitenta e dois centavos). 

 

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

a)a despesa orçamentária para execução do objeto desta licitação correrá à conta da Natureza da 

Despesa 44.90.52 e 44.90.39, do Projeto/Atividade 0412104052.159, do Recurso 114. 

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  

a) poderão participar deste Pregão, apenas os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive 

quanto à documentação, constantes deste Edital.  

b) não poderão participar deste Pregão:  

b.1) Autor do projeto, pessoa física ou jurídica, exceto no caso de contratação integrada;  

b.2) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto ou da qual o autor 

do projeto, seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com 

direito a voto, ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;  

b.3) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;  

b.4) Pessoa jurídica impedida, suspensa ou declarada inidônea para licitar e contratar;  

b.5) Pessoa jurídica que tenha participado ou que participe de pessoa jurídica punida na forma do inciso 

anterior;  

b.6) Pessoa física impedida, suspensa ou declarada inidônea para licitar e contratar ou que integre ou 

tenha participado como proprietário, sócio, dirigente ou cotista de pessoa jurídica punida na forma dos incisos 

anteriores.  

b.7) Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;  

b.8) Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto compatível deste certame; 

b.9) Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, 

falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;  

b.10) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 

diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou 

humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;  

b.11)Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 
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4. DA PROPOSTA DE PREÇOS  

a) a Proposta de Preços deverá ser impressa em papel timbrado da empresa, datada, assinada e rubricada 

em todas as folhas, sem emendas, rasuras ou entrelinhas e deverá conter:  

 Razão Social, CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) endereço e telefone, fax da Empresa licitante.  

 Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data prevista para a 

abertura dos envelopes de proposta.  

 As propostas que omitirem o prazo de validade serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) 

dias corridos.  

 Descrição detalhada do(s) objetos a ser(em) ofertados(s), conforme anexo I do edital.  

 Preço unitário e global, já inclusos todos os tributos, tarifas e despesas decorrentes da execução do objeto 

Básico.  

5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

a) os licitantes deverão atender as seguintes exigências:  

 

Habilitação Parcial 

Habilitação 

Jurídica 

  

 Registro comercial, no caso de empresa individual e cédula de identidade, no 

caso de pessoa física;  

 

 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado na 

Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores;  

 

 Inscrição no Órgão competente, do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício;  

 

 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País;  

  

Regularidade 

Fiscal e 

Trabalhista 

 

  

 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CNPF), ou no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), conforme o caso;  

 

 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual;  
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 Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio 

ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei, que estejam dentro 

do prazo de validade até a data de entrega, composta de:  

 

o Certidão conjunta expedida pela Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional.  

o  

o Certidão negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado (Débitos 

Fiscais e Dívida Ativa). 

o  

o Certidão negativa expedida pela Prefeitura Municipal (Débitos Fiscais e Dívida 

Ativa). 

o  

o CND - Certidão Negativa de Débito, emitida pelo INSS dentro do seu período de 

validade;  

o  

o CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, dentro do seu prazo de validade.  

o  

o CNDT – Certidão de Negativa de Débito Trabalhista.  

o  

Qualificação 

Econômica 

Financeira 

 

 

 Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor local ou da sede da pessoa jurídica ou domicílio da 

pessoa física, com data não anterior a 60 (sessenta) dias contados da data 

prevista para entrega das propostas.  

 

 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição 

por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados pela UFIR 

quando encerradas a mais de três meses da data de sua apresentação;  

 

 As empresas deverão comprovar, considerados os riscos para a administração 

Capital Social ou Patrimônio Líquido no valor mínimo de 10% (dez por 

cento) do valor estimado da contratação. A comprovação do Capital Social 

poderá ser feita pelo Balanço Patrimonial como também por alteração contratual 

devidamente registrada na Junta Comercial.  

 

 As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência 

deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura, acompanhado 

do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado levantado com base no 

mês imediatamente anterior à data de apresentação da proposta.  

 

 Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados:  

a) Publicados em Diário Oficial ou; 

b) Publicados em jornal de grande circulação ou; 

c) Registrados na Junta Comercial da sede/domicílio do licitante ou; 
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Habilitação Complementar 

 

 

 

Qualificação-

Técnica 

 

 

Atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 
direito público ou privado, que comprove(m) que o Licitante prestou ou está 
prestando serviços de mesma natureza, compatíveis com o objeto desta 
licitação, devendo o(s) documento(s) conter o nome, o endereço e telefone 
da(s) entidade (s) atestadora(s). 

 

Declarações 

 

  

 Declaração que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos, nos termos do 

inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, conforme Anexo II. 

 

 Declaraçãode superveniência de fato impeditivo da habilitação neste certame, 

inclusive na vigência contratual, caso venha a ser contratado. Anexo II. 

 

 Declaração de elaboração independente de proposta conforme Anexo II. 

  

a) sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante, com indicação 

do número de inscrição no CNPJ.  

b) todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução 

para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou 

registrados no cartório de títulos e documentos.  

c) documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser 

apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.  

d)em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome 

da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.  

     d.1) se a matriz participa da licitação, todos os documentos de regularidade fiscal devem ser apresentados 

em seu nome e de acordo com o seu CNPJ. Ao contrário, se a filial é que participa da licitação, todos os 

documentos de regularidade fiscal devem ser apresentados em seu nome e de acordo com o seu próprio 

CNPJ, exceto os documentos que são emitidos em conjunto para ambas. 

d.2) tanto a matriz, quanto à filial, podem participar da licitação e uma ou outra pode realizar 

o fornecimento, haja vista tratar-se da mesma pessoa jurídica. Entretanto, deverá ser 

 d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da 

sede ou domicílio da licitante, na forma da IN nº 65 do Departamento Nacional 

do Registro do Comércio - DNRC, de 1º de agosto de 1997, art. 6º, 

acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento. 

Quando for apresentado o original do Diário, para cotejo pelo Pregoeiro e 

Equipe de Apoio, fica dispensada a inclusão, na documentação, dos Termos de 

Abertura e de Encerramento do Livro em questão. 
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comprovado a regularidade fiscal da empresa que fornecerá o objeto do contrato, a fim de 

verificar a cumprimento dos requisitos de habilitação. 

e) os documentos acima relacionados, necessários à Habilitação, poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou publicação em órgão da 

imprensa oficial ou por cópias, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro e 

Equipe de Apoio, preferencialmente antes do início da sessão. 

f) o CONTRATANTE não se responsabilizará por documentação e proposta enviados via postal ou entregues 

em outros setores que não seja o especificado no Preâmbulo do Edital.  

g) a validade dos documentos será a neles expressa, ou estabelecida em lei, admitindo-se como válidos, no 

caso de omissão, aqueles emitidos a menos de 90 (noventa) dias.  

h) a declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou 

ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às sanções 

previstas neste Edital.  

 

6. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

a) Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, ou solicitar 

esclarecimentos mediante pedido em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização do 

Pregão, de segunda a quinta-feira das 13h00min as 18h00min horas, e sexta-feira, das 08h00min as 

13h00min no Protocolo Geral da Central de Licitação, situada à Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09 – 

Calhau, CEP 65071-820, São Luís Luís-MA.  

b) o Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação ou prestará 

esclarecimentos no prazo legal. 

c) acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

7. DA SESSÃO  

 

a) A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços de interesse do 

licitante e a documentação de Habilitação que a instruir será pública, dirigida por um Pregoeiro e realizada 

de acordo com a Lei nº 10.520/2002 e em conformidade com este Edital e seus Anexos.  

b) no dia, local e hora marcados, antes do início da sessão, o interessado ou seu representante legal 

deverá proceder ao respectivo credenciamento, na forma prevista neste Edital.  

c) declarada a abertura da Sessão, pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, dando início 

ao recebimento da DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE 

HABILITAÇÃO e dos envelopes.  

 

8. DA ORDEM DOS PROCEDIMENTOS  

 

a) a sessão do certame observará a seguinte ordem de procedimentos:  

 

 Credenciamento;  

 Abertura da Sessão 
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 Da entrega dos Envelopes  

 Julgamento, Classificação das Propostas de Preços e Fase de Lances; 

 Do benefício às microempresas e empresas de pequeno porte  

 Fase de habilitação 

 

 Da Adequação da Proposta de Preço  

 

 Fase Recursal  

 

9. DA APRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

a) até o início do horário da abertura da sessão, o Pregoeiro ou, por delegação deste, a equipe de apoio, 

procederá ao credenciamento dos licitantes ou dos representantes legais presentes, comprovando, se for o 

caso, a outorga de poderes necessários para a formulação de lances e para a prática de todos os demais atos 

inerentes ao Pregão, observando-se ainda que:  

 

 Não será permitido ao mesmo credenciado representar mais de um proponente no mesmo certame e não será 

permitido mais de um credenciado para o mesmo proponente;  

 

b) o licitante interessado deverá se apresentar ao Pregoeiro ou a equipe de apoio para credenciamento 

por intermédio de seu representante devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 

procedimento licitatório e a responder por sua representada, devendo, ainda,identificar-se exibindo a Carteira 

de Identidade ou outro documento equivalente, com cópia do respectivo documento. 

 

c) o credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular, com 

poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em 

nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá 

apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.  

 

d) somente poderão apresentar lances verbais e recorrer os licitantes que estiverem presentes na sessão 

através de representantes credenciados na forma do subitem anterior.  

 

e) Os licitantes deverão apresentar Declaração, em separado dos envelopes, de enquadramento na Lei 

Complementar nº. 147/2014 cumulado com a Lei Municipal nº. 4.830/2007, no caso de microempresa ou 

empresa de pequeno porte e também para as cooperativas1, conforme modelo constate do Anexo II 

deste Edital. A não entrega da referida Declaração indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios 

previstos na Lei Complementar nº. 147/2014 bem como pela Lei Municipal 4.830/2007. 

 

10. DA ABERTURA DA SESSÃO  

 

a) A abertura da sessão pública deste Certame, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora 

indicadas no preâmbulo deste Edital.  

b) Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes apresentarão DECLARAÇÃO DE PLENO 

CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO (Habilitação Prévia), dando 

                                                 
1
 Artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007. 
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ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes de proposta 

(envelope nº 01) e de documentos de habilitação (envelope nº2), na forma prevista neste Edital.  

c) A Declaração a que se refere o subitem anterior poderá ser firmada na referida abertura, pelo 

representante da Empresa, credenciado no Pregão.  

 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta 

sujeitará o licitante às sanções previstas na legislação vigente.  

 

11. DA ENTREGA DOS ENVELOPES (PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) 

 

a) a Proposta de Preços e documentação de Habilitação que a instruir deverão ser apresentadas em 02 (dois) 

envelopes, devidamente lacrados e rubricados no fecho e atender aos requisitos abaixo:  

 Envelope nº 1: Proposta de Preços;  

 Envelope nº 2: Documentos de Habilitação.  

 

b) os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os dizeres:  

 

 

ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA  

CNPJ:  

 

 

 

 

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA  

CNPJ:  

 

c) as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital ou que forem omissas ou apresentem 

irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, serão desclassificadas.  

 

d) não serão aceitas documentação e proposta entregues em outros setores que não seja o especificado no 

preâmbulo do Edital.  

e) independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implicará a submissão às 

normas constantes da legislação que rege a matéria e ao presente Edital de Pregão e seus Anexos.  

 

12. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – DO JULGAMENTO, CLASSIFICAÇÃO E FASES DE LANCE. 

 

O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e verificará: 

 

a) A conformidade delas, em estreita correlação com os requisitos objetivos estabelecidos neste Instrumento 

Convocatório, em consonância com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ao art. 4º, VII, da 

Lei n.º 10.520/02 c/c art. 11, VIII, do Decreto Municipal n.º 28.970/06; 
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b) A compatibilidade dos preços apresentados será avaliada, nos moldes dispostos no art. 3º, III, da Lei n.º 

10.520/02 c/c art. 10, III, do Decreto Municipal n.º 28.970/06, tendo como base o parâmetro mercadológico 

constante de orçamento elaborado pelo órgão solicitante, na fase interna da licitação, nos termos do art. 10, 

II, “a”, do Decreto Municipal n.º 28.928/06. 

 

c) O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o 

valor estimado e o atendimento da proposta às especificações técnicas do objeto.  

Serão desclassificadas as propostas de preços que: 

 Não atenderem às exigências do Edital; 

 Não apresentarem preços compatíveis com os de mercado; 

 Ofereçam preço unitário final superior ao estimado pelo ÓRGÃO LICITANTE 

 Apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto 

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela 

ou à totalidade de remuneração. 

 Sejam manifestamente inexequíveis. Antes de desclassificar a oferta, o Pregoeiro deverá estabelecer prazo 

para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço, admitindo-se, para tanto: 

o Planilha de custos elaborada pelo próprio licitante sujeita a exame pela Administração; ou.  

o Contrato, ainda que em execução, com preços semelhantes; 

 O licitante que ofertar preço considerado inexequível pelo Pregoeiro, e que não demonstre posteriormente a 

sua exequibilidade, sujeita-se às penalidades administrativas pela não-manutenção da proposta. 

 Se a proposta for desclassificada, proceder-se-á ao exame da oferta subsequente e, assim, sucessivamente, 

observando, se for o caso, o direito de preferência. 

 Remanescendo apenas uma proposta, esta poderá ser aceita, desde que atenda ao edital e o preço seja 

compatível com os praticados no mercado; 

 Quando todas as propostas de preço forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá conceder o prazo de até 08 

(oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas. 

 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do ÓRGÃO DEMANDANTE 

ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.  

 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital ou com base nas propostas dos 

demais concorrentes. 

 

Da Classificação das propostas 

 

 Serão classificados pelo Pregoeiro os proponentes que apresentarem as propostas de MENOR PREÇO 

GLOBAL em conformidade com as regras estabelecidas neste edital, e as propostas em valores sucessivos e 

superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, selecionando-os para a etapa de 

lances; 

 Não havendo, pelo menos, 03 (três) propostas nas condições definidas no item anterior, o Pregoeiro 

classificará as 03 (três) melhores propostas, quaisquer que sejam os preços oferecidos, incluída a de menor 

preço, para que seus autores participem dos lances verbais; 

 Se, com os critérios acima, não for possível a obtenção do número mínimo de 03 (três) proponentes, seja por 

desinteresse do mercado, seja por desclassificação de propostas, o certame transcorrerá normalmente, com 

dois licitantes na fase de lances; 

 No caso de empate de preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do 

número de licitantes; 



 

 10 

PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Caso haja o comparecimento de 01 (um) único interessado ou uma só proposta classificada, o Pregoeiro dará 

continuidade ao procedimento sem a realização da fase de ofertas verbais, aplicando os dispositivos deste 

Edital concernentes à aceitabilidade da proposta, à habilitação, à negociação quanto ao menor preço e à 

adjudicação. 

Dos lances verbais 

 

a) O pregoeiro, antes de iniciar a fase de lances poderá definir o percentual ou valor mínimo de diferença entre 

os lances e tempo máximo para sua formulação.  

b) O pregoeiro convidará individualmente os licitantes selecionados, na forma do inciso anterior, de forma 

sequencial, a apresentar lances verbais para o item, a partir do autor da proposta classificada de maior preço 

e os demais, em ordem decrescente de valor.  

c) Os lances serão verbais, anotados pela equipe de apoio e deverão ser formulados de forma sucessiva, em 

valores distintos e decrescentes.  

d) O licitante credenciado somente poderá oferecer lance inferior ao último ofertado;  

e) A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante 

da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele ofertado, para efeito de ordenação das 

propostas.  

f) Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita, de menor 

preço e o valor estimado para a contratação.  

g) No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas de preço escritas, melhor classificadas, o critério 

de desempate será a realização de sorteio, para definir a empresa que dará o primeiro lance, entre as 

empresas empatadas.  

h) Quando os licitantes não tiverem mais interesse em apresentar lances, será encerrada a respectiva fase.  

 

13. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  

 

a) Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou 

empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual 

ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:  

 

 A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar uma última oferta, 

obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências 

habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste 

Pregão;  

 Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma da 

subcondição anterior, o pregoeiro convocará os licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na 

situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  

 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que 

se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o Pregoeiro fará um sorteio, definindo e convocando 

automaticamente a vencedora para apresentação da oferta final do desempate; 

 

b) O interessado que não apresentar proposta decairá do direito previsto na Lei Complementar nº 147/2014;  
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c) Caso não haja interessados em exercer o direito de preferência, o procedimento licitatório correrá seu curso 

normal.  

 

14. DA NEGOCIAÇÃO 

 

a) É sempre permitido ao Pregoeiro negociar os preços e condições da proposta, visando aumentar as 

vantagens em favor da Administração, não podendo, porém, alterar o objeto ou condições de classificação e 

habilitação;  

 

b) O Pregoeiro poderá formular contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais 

vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.  

 
c) A negociação será realizada publicamente, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.  

 

15. DA HABILITAÇÃO  

 

a) sendo aceitável a proposta será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante 

que a tiver formulado procedendo-se ao respectivo exame;  

b) poderão ser verificadas e confirmadas as condições habilitatórias, a exclusivo critério do Pregoeiro, com 

base no Cadastro de Fornecedores.  

 

c) é assegurado ao licitante já cadastrado o direito de apresentar a documentação atualizada e regularizada 

na própria sessão;  

d) caso o licitante desatenda às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a 

qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que 

atenda ao Edital.  

e) em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na 

comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual 

período, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do 

certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  

f) a não regularização da documentação, no prazo previsto na condição anterior, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação.  

g) se a proposta não for aceitável, se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro 

examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da 

proposta que melhor atenda a este Edital.  

h) quando todos os licitantes forem inabilitados, o Pregoeiro poderá conceder o prazo de até 8 (oito) dias 

úteis para a apresentação de novos documentos.  

i) constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado vencedor. 

 

16. DA ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA 
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a) O licitante declarado vencedor deverá encaminhar (ou apresentar) a proposta de preço adequada ao 

último lance, no prazo de 02 (dois) dias, contado da assinatura da ata de sessão. 

 

b) Os documentos poderão ser remetidos por meio digital, podendo ser solicitados em original ou por cópia 

autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.  

 

c) O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, será 

desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.  

d) O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de composição de preços 

quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que compõem necessitem de ajustes aos 

valores estimados pelo ÓRGÃO LICITANTE. O ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor 

global.  

 

e) Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais irregularidades apontadas pelo 

Pregoeiro.   

f) No caso de licitação por lotes será permitida a alteração de preços unitários pelo licitante observando-se: 

(apenas se houver divisão em lotes)  

 

 Como limite máximo o valor global final ofertado, desde que os preços unitários finais sejam menores ou 

iguais aos preços unitários da proposta inicial; 

 A possibilidade de negociação com o proponente vencedor visando a redução de preços unitários, para 

qualquer um dos itens individualmente; e 

 Para fins do disposto neste inciso, o cálculo do valor global dar-se-á pela somatória dos preços unitários dos 

itens da proposta, multiplicados por suas respectivas quantidades. 

 

17. DOS RECURSOS  

 

a) declarado o vencedor, o Pregoeiro concederá prazo dentro da sessão para que os licitantes presentes e 

credenciados na forma do item 9 possam, de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de recurso.  

b) a ausência do licitante credenciado na sessão caracterizará sua renúncia ao direito de recorrer.  

c) não havendo interesse em recorrer, o Pregoeiro procederá à adjudicação do objeto ao licitante vencedor.  

d) havendo manifestação da intenção de recurso, o Pregoeiro:  

 

 Resumirá a motivação, ordenando o registro em ata;  

 Procederá a leitura do resumo da motivação lavrada na ata;  

 Consultará o recorrente sobre o interesse em oferecer razões de recurso por escrito, concedendo, nesse caso, 

o prazo de três dias úteis;  

 Esclarecerá a data de início da contagem do prazo, quando os autos não forem disponibilizados 

imediatamente, ou no mesmo dia;  

 Se houver interesse na apresentação de razões de recursos, informará aos demais presentes, que terão o 

mesmo prazo para apresentar contrarrazões, correndo o prazo na sequência daquele concedido ao recorrente;  
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 Registrará, na ata, o dia e hora que vencem os prazos de apresentação de razões e contrarrazões de recurso, 

informando aos presentes;  

 Alertará aos presentes, se entender necessário, para os efeitos jurídicos dos recursos meramente protelatórios 

e as penalidades previstas para o caso;  

 

e) a manifestação da intenção de recorrer suspenderá apenas os lotes ou itens objetos do recurso, podendo 

haver adjudicação parcial. 

f) as intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela 

autoridade competente.  

g) o acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

 

18. DA ADJUDICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO  

 

a) o objeto deste pregão será adjudicado pelo pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a 

adjudicação caberá à autoridade competente a adjudicação. 

b) a homologação deste Pregão compete à autoridade competente do Órgão Solicitante da Licitação. 

19. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DECORRENTE  

a) No prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após sua convocação, o licitante vencedor deverá comparecer para 

assinar o contrato ou instrumento equivalente, consoante minuta constante do Anexo. 

b) Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pelo licitantevencedor 

em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste Edital. 

c) Por ocasião da assinatura do contrato (da emissão da nota de empenho), verificar-se-á por meio do Cadastro 

de Fornecedores e de outros meios se o licitante vencedor mantém as condições de habilitação. 

d) Caso o licitante vencedor seja domiciliado em outra localidade, existindo viabilidade operacional, o 

representante credenciado poderá deixar o contrato assinado ao final da sessão ou, não sendo credenciado, 

enviar, no mesmo prazo de até 5 (cinco) dias úteis, as respectivas vias por correio, com registro de 

urgência. 

e) No caso do item anterior, o licitante poderá enviar via fax (fac-símile) ou via endereço eletrônico (e-mail), com 

arquivo anexo de cópia digitalizada do contrato assinado, que terá validade para fins de atendimento do 

prazo, situação em que os originais poderão ser recebidos em prazo de até 10 (dez) dias. 

f) A postagem fora do prazo implica a decadência do direito à contratação. 

g) Se algum documento estiver com validade vencida, e não for possível a comprovação por outro meio, o 

contratado será alertado para promover a devida regularização. 

h)  Caso o licitante vencedor decaia do direito à contratação ou não compareça para assinar o contrato ou retirar 

o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, a autoridade competente: 

h.1. providenciará a aplicação das penalidades cabíveis, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório; 

h.2. retornará os autos ao pregoeiro para que retome a sessão. 

i) Os licitantes serão notificados da retomada da sessão, no prazo de dois dias úteis para a abertura da sessão. 

j) O Pregoeiro poderá retomar, inclusive, a fase de lances e as subsequentes, até a nova adjudicação. 
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k) Aplicam-se as regras anteriores caso: 

k.1. Não seja possível firmar o contrato com o licitante vencedor por motivo superveniente; 

k.2.  O licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato injustificadamente; 

k.3.ocorra a inexecução total do contrato formalizado, não expirado o prazo de validade das propostas. 

 

20. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

a) O CONTRATANTE, após a entrega da Nota de Empenho, compromete-se a: 

a.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações, inclusive permitindo o 

acesso de empregados, prepostos ou representantes às suas dependências. 

a.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal. 

a.3. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações. 

b) Outras obrigações constantes do Termo de Referência. 

21. DAGESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LICITAÇÃO  

 

a) em conformidade com o item 11 do Termo de Referência. 

22. DO PAGAMENTO  

 

a) O pagamento será efetuado nas condições estabelecidas na Minuta do Contrato, ANEXO III deste 

Edital. 

b) Caso o ÓRGÃO CONTRATANTE não possa efetuar o pagamento, conforme previsto acima, o mesmo será 

atualizado monetariamente pelo IGPM - Índice Geral de Preços de Mercado.  

c) Será efetuada, a retenção na fonte dos tributos e contribuições em conformidade com as orientações da 

Receita Federal do Brasil.  

 

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

a) Pela inexecução total ou parcial, ou ainda por atraso no cumprimento das obrigações pelo contratado, a 

Administração pode, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções: 

 

I – advertência escrita; 

II – multa na forma prevista no termo de referência; 

III – impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores por igual prazo. 

 

b) As penalidades específicas da execução contratual deverão fazer parte do termo de referência. 

 

c) As penalidades somente poderão ser relevadas, caso sejam apresentadas justificativas, por escrito, 

fundamentadas em fatos comprováveis, a critério da autoridade competente do ÓRGÃO LICITANTE. 

 

24. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

a) é facultado ao Pregoeiro, no interesse da Administração: 
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 Em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados 

para fins de classificação e habilitação; 

 Solicitar aos setores competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões; 

 No julgamento das propostas e da habilitação, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 

propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado e acessível a todos os 

interessados; e 

 Relevar omissões puramente formais observadas na documentação e na proposta, desde que não contrariem 

a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação. 

b) O ÓRGÃO LICITANTE poderá revogar a presente licitação, por motivo de interesse público, ou anulá-la por 

ilegalidade, no todo ou em parte, em quaisquer de suas fases, devidamente justificado, dando ciência aos 

participantes, na forma da legislação vigente. 

c) A anulação do pregão induz à do contrato. 

d) Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 

ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no 

cumprimento do contrato. 

e) Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

f) Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 

data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 

horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

g) Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, 

e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando explicitamente disposto em contrário. 

h) O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que 

sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização 

da Sessão Pública de Pregão. 

i) As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 

j) A presente licitação e os atos dela resultantes serão regidos pelas disposições legais e regulamentares 

vigentes e pelas condições estabelecidas neste Edital. 

k) A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

l) Para as demais condições de contratação observar-se-ão as disposições constantes dos Anexos deste Edital. 

m) Nos casos de divergência ou dúvida entre o texto do TERMO DE REFERÊNCIA e o texto do Edital, prevalecerá, 

no julgamento objetivo das propostas e documentos, o texto do Edital. 

25.  DOS ANEXOS  

 

a) constitui parte integrante deste Edital:  

 
 ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  

 ANEXO II - MODELOS:  

 

MODELO A – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR; 
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MODELO B - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE; 
MODELO C - DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 
MODELO D - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO; 
MODELO E - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

 ANEXO III– MINUTAS: 

 

 MINUTA A – CONTRATO 

 

26.  DO FORO  

 

As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, 

serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

 

São Luís, 23 de fevereiro de 2017. 

 

 

TIAGO TRAJANO OLIVEIRA DANTAS 

Pregoeiro 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Serviços Diversos: ( x ) Obras e Serviços Engenharia: (   ) 

Material de Consumo: (   ) Equipamento e Material Permanente: (X) 

 
1. NÚMERO DO TERMO DE REFERÊNCIA (TDR):  014/2016                                                                                                                                                                                               

 

2. DADOS DA CONTRATANTE 

 
Município de São Luís, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – SEMFAZ 
ENDEREÇO: Av. Guaxenduba, 1455, Bairro de Fátima, São Luís/MA. 

 

3. OBJETO 

 
Contratação de empresa especializada no Fornecimento de solução para infraestrutura 

física da rede de computadores, compreendendo: fornecimento de equipamentos de conectividade 

em redes, com garantia de 36 meses, para interligar todos os setores desta Secretaria e apoiar os 

sistemas de TI e soluções de negócio. Observadas as especificações técnicas mínimas e os 

quantitativos constantes neste Termo de Referência. 

 

4. DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 
A Licitação será realizada com base na Lei 8.666/93 e demais normas vigentes, cujo 

enquadramento da Modalidade Licitatória e os critérios para julgamento das propostas, competem 

à Central Permanente de Licitação. 

 
5. DA CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 
A Secretaria Municipal da Fazenda da Prefeitura de São Luís – SEMFAZ, órgão central 

do sistema fazendário, tem por finalidade e competência elaborar, coordenar e controlar as 

políticas tributária, fiscal, financeira e contábil do Município de São Luís. 

Para atender aos seus objetivos institucionais, a SEMFAZ necessita realizar ações 

contínuas que promovam a otimização da arrecadação dos tributos, por meio da implantação de 

uma política pública capaz de viabilizar a justiça fiscal e equidade tributária; garantir a execução 

dos investimentos da Prefeitura como um todo e modernizar a administração tributária de forma a 

possibilitar o aumento do nível de eficiência fiscal. 

Neste contexto, a SEMFAZ busca investir, através do Programa de Modernização da 

Administração Tributária – PMAT, na expansão e na melhoria do seu parque tecnológico com o 

objetivo de ampliar e inovar sua capacidade produtiva, bem como oferecer suporte efetivo, 

eficiente e seguro às suas diversas áreas finalísticas e administrativas, acolhendo, com 

celeridade, a crescente demanda de seus Clientes por novos serviços e produtos. 
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Para isso, a SEMFAZ está em vias de ampliar e modernizar o seu Parque Tecnológico 

com a aquisição de estações de trabalho e de notebooks interconectados à sua rede de 

computadores. Além da Implantação de um novo DATACENTER e da expansão da infraestrutura 

de rede com vistas a atender a nova demanda de equipamentos ligados aos sistemas e serviços 

corporativos. 

Contudo, para garantir uma política de segurança efetiva e eficaz de todo o seu Parque 

Tecnológico, a SEMFAZ precisa adquirir urgentemente uma solução de gerenciamento e 

softwares licenciados que garantam a segurança das informações que trafegam em toda a sua 

infraestrutura tecnológica, bem como a segurança de todos os usuários que utilizam a rede de 

computadores da SEMFAZ no exercício de suas atividades profissionais. 

Desta forma, justifica-se a Contratação de empresa especializada no Fornecimento de 

solução para infraestrutura física da rede de computadores, compreendendo: fornecimento de 

equipamentos de conectividade em redes, com garantia de 36 meses, para interligar todos os 

setores desta Secretaria do Município de São Luís e apoiar os sistemas de TI e soluções de 

negócio. Observadas as especificações técnicas mínimas e os quantitativos constantes neste 

Termo de Referência. 

Por fim, pretende-se com essa contratação fortalecer a infraestrutura de Tecnologia da 

Informação da SEMFAZ, elevando os níveis de desempenho e qualidade ao acesso e uso dos 

serviços de Tecnologia desta secretaria. 

 

6. QUANTITATIVO MÁXIMO 

 

6.1 O quantitativo máximo da solução a ser adquirida está descrito na TABELA 1 abaixo: 

 

TABELA 1 – QUANTITATIVO DA SOLUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM Especificação Quantidade 

1 
SWITCH TIPO 1: SWITCH ETHERNET DE ALTA CAPACIDADE PARA 

A FUNÇÃO CORE DA REDE IPV4/IPV6 2 

2 SWITCH TIPO 2 – SWITCH ETHERNET L3 PARA A FUNÇÃO DE 

DISTRIBUIÇÃO E AGREGAÇÃO DA REDE 12 

3 SWITCH TIPO 3: SWITCH ETHERNET L2 DE ACESSO PARA REDE 

LOCAL 
22 

4 
BANCO DE HORAS PARA SOLUÇÕES (SERVIÇOS) EM SWITCHES 

(PACOTE DE 240 HORAS) COMPATÍVEIS COM OS 

EQUIPAMENTOS DOS ITENS 1 a 3. 

1 

5 
TREINAMENTO HANDS-ON PARA SOLUÇÕES DE REDES 

ROTEADORES E SWITCHS (PACOTE DE 40 HORAS) COMPATÍVEL 

COM OS EQUIPAMENTOS DOS ITENS 1 e 2. 

1 

6 
TREINAMENTO HANDS-ON PARA SOLUÇÕES DE REDES 

ROTEADORES E SWITCHS (PACOTE DE 32 HORAS) COMPATÍVEL 

COM OS EQUIPAMENTOS DOS ITENS 3. 

1 
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6.2 As especificações técnicas dos produtos e serviços que compõem a solução de Segurança da 

Informação a ser adquirida encontram-se descritas no item 7 deste Termo de Referência. 

 

7. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA SOLUÇÃO 

 

7.1 Toda solução de conectividade de redes proposta deverá ser fornecida por um único 

fabricante de modo que tanto o suporte a solução quanto as funcionalidades sejam inteiramente 

integradas; 

7.2 O fornecedor da solução deverá prestar suporte técnico on-site em até 04 horas úteis após a 

abertura do chamado, durante a vigência do contrato; 

7.3 A garantia dos equipamentos deverá vigorar em um período de 3 anos; 

7.4 Em caso de queima no equipamento, a troca de peças deverá ocorrer no próximo dia útil; 

7.5 O fornecedor da solução deverá prestar suporte via e-mail e telefone 0800 em regime 8 x 5 

durante a vigência do contrato; 

7.6 O fornecedor deverá apresentar declaração do fabricante da solução, ou do representante por 

este indicado, de que a revenda está apta a prestar os serviços ofertados; 

7.7 As especificações técnicas da solução estão descritas nas Tabelas 2 abaixo: 

TABELA 2 – LOTE ÚNICO – ITEM 01: 

 

1. SWITCH TIPO 1: SWITCH ETHERNET DE ALTA CAPACIDADE PARA A FUNÇÃO CORE DA 

REDE IPV4/IPV6 

1.1. Características Gerais 

1.1.1. Deve ser gerenciado pelo Sistema de Gerência descrito no ITEM 2.16. 

1.1.2. Todos os Switches devem ser do mesmo fabricante. 

1.1.3. Deve vir equipado com 02 cartões de interface, cada um com 24 portas 1Gb Ethernet SFP e 2 

portas de 10 Gb Ethernet XFP / SFP+. 

1.1.4. Possuir arquitetura de comutação non-Blocking. 

1.1.5. Permitir instalação em bastidor de 19". 

1.1.6. Deverá operar em temperaturas que possam variar entre 0º a 45º C, com umidade relativa do 

ar variando entre 10% a 90%. 

1.1.7. Possuir plano de controle separado do plano de encaminhamento. 

1.1.8. Possuir pelo menos 4 slots para interfaces de serviço. 

1.1.9. Possuir redundância de processador. 

1.1.10. Possuir redundância de switching fabric. 

1.1.11. Possuir arquitetura de encaminhamento distribuído. 

1.1.12. Possuir redundância de sistema de resfriamento/ventilação. 

1.1.13. Deverá ser totalmente hot-swappable. Ou seja, todos os módulos poderão ser inseridos e 

retirados do chassis sem a reinicialização do mesmo. 

1.1.14. Possuir estrutura Modular. 

1.1.15. Deverá possuir dois Módulos de Controle (principal e redundante), sendo um independente do 

outro, e com mecanismo tolerante a falhas. 

1.1.16. Deve ser capaz de recuperar-se, de forma automática, quando da falha dos componentes de 

controle do equipamento, tais como, switching fabric, processadores do plano de controle ou 

similares. 

1.2. Fonte de Alimentação 

1.2.1. Deve suportar a utilização de fontes alimentação AC de 110/220 V com seleção automática e 
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DC -48V. 

1.2.2. Deve ser fornecido com fontes de alimentação AC de 110/220 V, com chaveamento 

automático e redundante. 

1.2.3. As fontes de alimentação instaladas devem ser interna ao chassis. 

1.2.4. As fontes de alimentação instaladas devem ser do tipo “hot-insertable” e “hot-removable”. 

1.2.5. A fonte de alimentação instalada deve alimentar e suportar a configuração solicitada. 

1.3. Capacidade e Desempenho 

1.3.1. Implementar capacidade de comutação por slot de interfaces igual ou superior à 40Gbps full 

duplex (80Gbps). 

1.3.2. Implementar capacidade comutação agregada igual ou superior à 160Gbps full duplex 

(320Gbps). 

1.3.3. Implementar capacidade de encaminhamento de pacotes IP igual ou superior a 55Mpps - por 

cartão de interfaces. 

1.3.4. Implementar capacidade de encaminhamento MPLS igual ou superior a 55Mpps - por cartão 

de interface. 

1.3.5. A arquitetura do equipamento deve garantir funcionamento wire speed com pacotes a partir de 

64 bytes 

1.3.6. Implementar capacidade de pelo menos 512 mil prefixos IPv4 (FIB) por sistema. 

1.3.7. Implementar capacidade de pelo menos 4 mil labels MPLS (LFIB) por sistema. 

1.3.8. Implementar capacidade de pelo menos 256 mil prefixos IPv6 (FIB) por sistema. 

1.4. BGP 

1.4.1. Implementar RFC 4271 BGPv4. 

1.4.2. Implementar RFC 1997 Communities and Attributes. 

1.4.3. Implementar RFC 1998 BGP Community Attribute in Multi-home Routing. 

1.4.4. Implementar RFC 2385 TCP MD5 Signature Option. 

1.4.5. Implementar RFC 2796 BGP Route Reflector. 

1.4.6. Implementar RFC 5492 Capability Advertisement with BGP-4. 

1.4.7. Implementar RFC 4360 BGP Extended Communities Attribute. 

1.4.8. Implementar RFC 2918 Route Refresh Capability. 

1.4.9. Implementar RFC 4893 BGP Support for Four-octet AS Number Space. 

1.4.10. Implementar RFC 5065 Autonomous System Confederations for BGP. 

1.4.11. Implementar RFC 4760 MP-BGP – Multiprotocol Extensions for BGP-4. 

1.4.12. Implementar pelo menos 512 peers BGP. 

1.4.13. Implementar NSR (Non-stop Routing) para BGP. 

1.4.14. Implementar RFC 4724 Graceful Restart Mechanism for BGP. 

1.4.15. Implementar definição de políticas de controle dos anúncios BGP. 

1.4.16. Implementar aplicação de expressões regulares para filtragem de anúncios. 

1.5. OSPF 

1.5.1. Implementar RFC 2328 OSPF Version 2. 

1.5.2. Implementar RFC 3101 OSPF NSSA. 

1.5.3. Implementa RFC 2370 OSPF Opaque LSA Option. 

1.5.4. Implementar RFC 3137 OSPF Stub Router Advertisement. 

1.5.5. Implementar NSR para OSPFv2. 

1.5.6. Implementar RFC 3623 Graceful OSPF Restart. 

1.5.7. Implementar RFC 3630 Traffic Engineering (TE) Extensions to OSPF Version 2. 

1.5.8. Implementar pelo menos 128 áreas OSPFv2. 
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1.5.9. Implementar pelo menos 512 adjacências OSPFv2. 

1.5.10. Implementar autenticação via "simple-password" e/ou "MD5". 

1.5.11. Implementar RFC 3021  -   Using 31 - Bit Prefixes. 

1.6. Multicast 

1.6.1. Implementar Multicast IPv4. 

1.6.2. Implementar pelo menos 2.000 grupos multicast. 

1.6.3. Implementar RFC 4601 Protocol Independent Multicast - Sparse Mode (PIM-SM). 

1.6.4. Implementar RFC 3569 An Overview of Source-Specific Multicast (SSM). 

1.6.5. Implementar RFC 1112 IGMP. 

1.6.6. Implementar RFC 2236 IGMP v2. 

1.6.7. Implementar RFC 3376 IGMP v3. 

1.7. Roteamento Geral 

1.7.1. Implementar redistribuição de rotas entre diferentes protocolos. 

1.7.2. Implementar a geração de logs dos protocolos. 

1.7.3. Implementar RFC3768 - Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP). 

1.7.4. Implementar pelo menos 16 sessões VRRP. 

1.7.5. Implementar RFC 1723 ou RFC 2453 (RIPv2); 

1.8. MPLS 

1.8.1. Implementar RFC 3031 MPLS Architecture. 

1.8.2. Implementar RFC 3032 MPLS Label Stack Encoding. 

1.8.3. Implementar RFC 5036 LDP Specification. 

1.8.4. Implementar RFC 3270 MPLS Support of Differentiated Services. 

1.8.5. Implementar RFC 3443 TTL in MPLS networks. 

1.8.6. Implementar pelo menos 120 sessões LDP. 

1.8.7. Implementar LDP targeted sessions. 

1.8.8. Implementar pelo menos 500 LDP targeted sessions. 

1.8.9. Implementar NSR para LDP. 

1.8.10. Implementar RFC 3478 - Graceful Restart Mechanism for Label Distribution Protocol. 

1.8.11. Suportar MPLS OAM: LSP Ping e LSP Traceroute. 

1.8.12. Implementar RFC 2702 Requirements for Traffic Engineering Over MPLS. 

1.8.13. Implementar RFC 3209 Extensions to RSVP for LSP tunnels. 

1.8.14. Implementar RFC 4090 Fast Reroute Extensions to RSVP-TE for LSP Tunnels. 

1.8.15. Implementar MPLS/TE sobre link aggregation. 

1.8.16. Implementar MPLS/FRR sobre link aggregation. 

1.9. VPN 

1.9.1. Implementar RFC 4447 - Pseudowire Setup and Maintenance Using the Label Distribution 

Protocol (LDP). 

1.9.2. Implementar RFC 4448 - Encapsulation methods for transport of Ethernet over MPLS. 

1.9.3. Implementar RFC 4664 - Framework for Layer 2 Virtual Private Networks (L2VPNs). 

1.9.4. Implementar RFC 4665 - Service Requirements for Layer 2 Provider Provisioned Virtual Private 

Networks. 

1.9.5. Implementar pelo menos 4000 pseudowires Ethernet Ponto-a-Ponto (VPWS). 

1.9.6. Implementar VPLS com sinalização LDP - RFC 4762 - Virtual Private LAN Service Using Label 

Distribution Protocol (LDP) Signaling. 

1.9.7. Implementar Hierarchical VPLS (H-VPLS). 

1.9.8. Implementar pelo menos 2000 pseudowires Ethernet Multiponto (VPLS - Virtual Private LAN 
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Service). 

1.10. IPv6 

1.10.1. Implementar RFC 2710 Multicast Listener  Discovery (MLD) for IPv6. 

1.10.2. Implementar RFC 3810 Multicast  Listener Discovery Version 2 (MLDv2) for IPv6. 

1.10.3. Implementar telnet e ssh sobre IPv6 para gerência do equipamento. 

1.10.4. Implementar RFC 2460 IPv6 Specification. 

1.10.5. Implementar RFC 2461 IPv6 Neighbor Discovery. 

1.10.6. Implementar RFC 2462 IPv6 Stateless Address Auto-Configuration. 

1.10.7. Implementar RFC 4443 ICMPv6. 

1.10.8. Implementar RFC 4291 IPv6 Addressing Architecture. 

1.10.9. Implementar RFC 3587 IPv6 Global Unicast Address Format. 

1.10.10. Implementar RFC 2464 Transmission of IPv6 over Ethernet Networks. 

1.10.11. Implementar RFC 4213 Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers - Dual IP Layer. 

1.10.12. Implementar RFC 2740 OSPF for IPv6 (OSPFv3). 

1.10.13. Implementar PIM SM para IPv6 - RFC 4601. 

1.10.14. Implementar PIM SSM para IPv6 - RFC 3569. 

1.10.15. Implementar Multicast IPv6. 

1.11. Gerais de Interface 

1.11.1. Suportar interface 10GbE IEEE 802.3ae 

1.11.2. Suportar transceiver para fibra multimodo - 10GBASE-SR. 

1.11.3. Suportar transceiver para fibra monomodo - 10GBASE-LR. 

1.11.4. Suportar transceiver para fibra monomodo - 10GBASE-ER. 

1.11.5. Suportar transceiver para fibra monomodo - 10GBASE-ZR. 

1.11.6. Todas as interface de 10Gbps devem suportar a inserção de transceiver do tipo SFP+ ou XFP. 

1.11.7. Suportar contadores de frames recebidos e descartados para interfaces 10GbE. 

1.11.8. Suportar interface 1GbE IEEE 802.3z para fibra óptica. 

1.11.9. Suportar transceiver para fibra multimodo - 1000BASE-SX. 

1.11.10. Suportar transceiver para fibra monomodo - 1000BASE-LX. 

1.11.11. Suportar transceiver para fibra monomodo - 1000BASE-ZX. 

1.11.12. Suportar transceiver para UTP, 10/100/1000BASE-T - padrão IEEE 802.3ab 

1.11.13. Todas as interface de 1Gbps devem suportar a inserção de transceiver do tipo SFP. 

1.11.14. Suportar contadores de frames recebidos e descartados para interfaces 1GE. 

1.11.15. Implementar pelo menos 8 enlaces em um mesmo bundle de interfaces (Link Aggregation). 

1.11.16. Implementar pelo menos 32 grupos de Link Aggregation. 

1.11.17. Deve ser compatível com o padrão IEEE 802.1Q Virtual Bridged LANs. 

1.11.18. Deve ser compatível com o padrão IEEE 802.1ad (Provider Bridges). 

1.11.19. Implementar jumbo frames (9188 Bytes). 

1.11.20. Implementar 802.1p tagging. 

1.11.21. Implementar 802.3x flow control. 

1.11.22. Suportar a autonegociação. 

1.11.23. Implementar 802.3ad (LACP). 

1.11.24. Implementar Ethernet Link OAM IEEE 802.3ah. 

1.11.25. Implementar Ethernet CFM IEEE 802.1ag. 

1.11.26. Implementar VLAN translation para inserção, remoção e substituição de VLAN. 

1.11.27. Implementar Ethernet Y.1731. 

1.12. Características L2 
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1.12.1. Implementar pelo menos 4 mil VLANs ativas(não considerar mecanismos multiplicadores como 

por exemplo Q-in-Q). 

1.12.2. Implementar pelo menos 384 mil endereços MAC por sistema. 

1.12.3. Implementar 802.1D MAC Bridges. 

1.12.4. Implementar 802.1w Rapid STP. 

1.12.5. Implementar 802.1s Multiple Spanning Trees. 

1.12.6. Implementar tunelamento de protocolo L2 - STP e derivados. 

1.12.7. Implementar controle do recebimento de BPDU (BPDU Guard). 

1.12.8. Implementar entradas estáticas na tabela ARP. 

1.12.9. Implementar roteamento inter-VLAN. 

1.12.10. Implementar limites máximos de MAC por interface. 

1.12.11. Implementar limites máximos de MAC por VLAN/bridge domain. 

1.12.12. Deverá reescrever, incluir ou retirar VLAN IDs do Frame Ethernet. 

1.12.13. Deverá Implementar os mecanismos de proteção aos protocolos L2 e L3 contra ataques de 

rede com limitação de banda por hardware (storm control) para tráfegos de broadcast, multicast e 

destination lookup failure (DLF). Quando um Mac de destino não se encontra na tabela FDB ocorre o 

DLF e então o pacote é descartado. 

1.12.14. Deve permitir a edição do Ethertype de VLAN externa, permitindo no mínimo os valores 

0x8100 e 0x9100. 

1.12.15. Implementar tradução de VLANs (S-VLAN e C-VLAN). 

1.12.16. Implementar DHCP Relay, com inserção de informações (option 82). 

1.12.17. Implementar desativação de MAC Learning por interface. 

1.12.18. Implementar desativação de MAC Learning por VLAN. 

1.12.19. Implementar espelhamento de tráfego para interface de monitoração. 

1.12.20. Implementar mecanismo de isolamento de comunicação entre interfaces da mesma 

VLAN/Bridge Domain. 

1.13. Especificações do Metro Ethernet Forum (MEF) 

1.13.1. Conformidade com o padrão MEF 9 - Abstract Test Suite for Ethernet Services at the UNI. 

1.13.2. Conformidade com o padrão MEF 14 - Abstract Test Suite for Traffic Management Phase 1. 

1.14. QoS 

1.14.1. Implementar priorização de tráfego (QoS) por tipo de protocolo e por serviços da pilha 

TCP/IP. 

1.14.2. Implementar RFC 2474 - Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 

and IPv6 Headers. 

1.14.3. Implementar RFC 2475 - An Architecture for Differentiated Services. 

1.14.4. Implementar RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF). 

1.14.5. Implementar RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF). 

1.14.6. Implementar Queue Management and Congestion Avoidance. 

1.14.7. Possuir 8 filas de QoS em hardware por porta. 

1.14.8. Deverá implementar o Rate Shapping com granularidade a partir de 64K bit/s por porta. 

1.14.9. Implementar Hierarchical QoS de no mínimo 2 níveis (PIR e CIR por classe de serviço e por 

cliente). 

1.14.10. Implementar filtros de hardware nos fluxos de Egress e Ingress. 

1.14.11. Implementar avaliação dos pacotes que excederem a especificação de banda, configurando 

ações tais como : transmissão sem modificação, transmissão com remarcação e descarte. 

1.14.12. Implementar RFC 2697 A Single Rate Three Color Marker. 
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1.14.13. Implementar RFC2698 - A Two Rate Three Color Marker. 

1.14.14. Implementar mecanismo de priorização baseado em classes, com fila de alta prioridade. 

1.14.15. Implementar mecanismos de QoS: Strict Priority, WRR (Weighted Round Robin) e WFQ 

(Weighted Far Queueing). 

1.14.16. Implementar WRED - Weighted Random Early Detection 

1.14.17. Implementar classificação e marcação de pacotes baseada em endereço de origem. 

1.14.18. Implementar classificação e marcação de pacotes baseada em porta de origem. 

1.14.19. Implementar classificação e marcação de pacotes baseada em endereço de destino. 

1.14.20. Implementar classificação e marcação de pacotes baseada em porta de destino. 

1.14.21. Implementar classificação e marcação de pacotes baseada em marcação DSCP. 

1.14.22. Implementar classificação e marcação de pacotes baseada em marcação IP Precedence. 

1.14.23. Implementar classificação e marcação de pacotes baseada em CoS (“Class of Service” – 

nível 2). 

1.14.24. Implementar classificação e marcação de pacotes baseada em MPLS EXP. 

1.14.25. Implementar aplicação de políticas de QoS em todas as portas físicas do equipamento. 

1.14.26. A aplicação de features de QoS e Rate shaping deve utilizar funcionalidades de hardware, 

não devendo causar impacto na performance de software do sistema. 

1.15. Gerenciamento 

1.15.1. Implementar SNMPv2. 

1.15.2. Implementar SNMPv3c. 

1.15.3. Implementar Syslog Local e Remoto, com capacidade de armazenamento de no mínimo 300 

mensagens locais. 

1.15.4. Implementar múltiplos servidores Syslog remotos. 

1.15.5. Implementar RFC 1492 TACACS. 

1.15.6. Implementar RFC 2138 RADIUS Authentication. 

1.15.7. Implementar RFC 2139 RADIUS Accounting. 

1.15.8. Implementar autenticação dos administradores de rede usando RADIUS e TACACS+. 

1.15.9. Implementar mecanismos de AAA (Authentication, Authorization e Accounting). 

1.15.10. Implementar definição de grupos de usuários, com diferentes níveis de acesso. 

1.15.11. Implementar permitir controlar quais comandos usuários ou grupos de usuários podem emitir. 

1.15.12. Implementar sincronização externa de relógio via NTP ou SNTP. 

1.15.13. Implementar monitoração do uso de CPU do processador. 

1.15.14. Implementar monitoração do uso de memória do processador. 

1.15.15. Implementar monitoração do uso de CPU de line card. 

1.15.16. Implementar monitoração do uso de memória do line card. 

1.15.17. Implementar exportação de informações via XML. 

1.15.18. Implementar definição de alarmes de utilização de recursos. 

1.15.19. Implementar SSH e HTTPS. 

1.15.20. Implementar cópia de arquivos de configuração e imagens de firmware usando no mínimo 

um dos seguintes protocolos: TFTP/FTP/SFTP/SCP. 

1.15.21. Implementar gerência fora de banda por interface Ethernet dedicada. 

1.15.22. Deverá possuir interface Console padrão RS232D (EIA/TIA 561 – conector RJ45), ou 

disponibilizar adaptador, na quantidade de portas console, que atenda esse padrão. 

1.15.23. Permitir a criação de listas de acesso baseadas em endereços IP para limitar o acesso de 

gerência ao elemento de rede, possibilitando a definição dos endereços IP de origem das respectivas 

sessões. 
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1.15.24. Implementar o armazenamento de múltiplas imagens de software e configuração(mínimo de 

2 para imagens e 2 para configuração). 

1.15.25. Implementar comandos de depuração. 

1.15.26. Implementar as MIBs: RFC 1212, RFC 1213, RFC 1215, RFC 2665, RFC 2863 e RFC 3418. 

1.15.27. Implementar RMON de acordo com RFC 1757 e RFC 2021. 

1.16. Segurança 

1.16.1. Implementar pelo menos 8 mil listas de controle de tráfego (ACLs) em hardware. 

1.16.2. Implementar contadores para as listas de acesso. 

1.16.3. Implementar listas de acesso para o tráfego entrante e sainte. 

1.16.4. Implementar recursos contra ataques do tipo Denial of Service. 

1.17. TRANSCEIVER TIPO 01 – MÓDULO TRANSCEIVER PARA UTP – 1000BASE-TX 

(PADRÃO IEEE 802.3AB) 

1.17.1. Características Gerais 

1.17.1.1. Compatível com os equipamentos do item 01. 

1.17.1.2. Deve possuir interface 1000BASE-TX (padrão IEEE 802.3AB); 

1.17.1.3. Deve possuir conector RJ45; 

1.17.1.4. Deverá vir acompanhado de patch cord CAT6 para interligação da porta a outro 

equipamento/Patch Panel. 

1.17.1.5. Deverão ser fornecidas quatro (04) unidades em conjunto com o item 01. 

1.18. TRANSCEIVER TIPO 02 – MÓDULO TRANSCEIVER PARA FIBRA MULTIMODO – 

10GBASE-300 METROS (PADRÃO SFP+ OU XFP) 

1.18.1. Características Gerais 

1.18.1.1. Compatível com o equipamento do item 01. 

1.18.1.2. Deve possuir interface 10GBASE-SR; 

1.18.1.3. Deve operar com comprimento de onda de 850nm; 

1.18.1.4. Deve admitir a distância mínima de 330m; 

1.18.1.5. Deve ser compatível com o padrão XFP/SFP+; 

1.18.1.6. Deve possuir conector Simplex tipo LC Duplex; 

1.18.1.7. Deve possuir uma trava para se fixar ao slot ótico; 

1.18.1.8. Deve ser compatível com fibra multimodo; 

1.18.1.9. Deverá vir acompanhado de cordão ótico monomodo para interligação da porta 

a outro equipamento/DIO. 

1.18.1.10. Deverão ser fornecidas cinco (05) unidades em conjunto com o item 01. 

1.19. TRANSCEIVER TIPO 03 – MÓDULO TRANSCEIVER PARA FIBRA MULTIMODO – 

1000BASE - SX 550m (PADRÃO SFP) 

1.19.1. Características Gerais 

1.19.1.1. Compatível com os equipamentos dos itens 01 e 02. 

1.19.1.2. Deve possuir interface 1000BASE-SX (padrão IEEE 802.3z); 

1.19.1.3. Deve Operar com comprimento de onda de 850nm; 

1.19.1.4. Deve admitir a distância mínima de 550m; 

1.19.1.5. Deve ser compatível com o padrão SFP; 

1.19.1.6. Deve Possuir conector Simplex tipo LC Duplex; 

1.19.1.7. Deve Possuir uma trava para se fixar ao slot ótico; 

1.19.1.8. Deve ser compatível com fibra multimodo; 

1.19.1.9. Deverá vir acompanhado de cordão ótico multimodo para interligação da porta a 

outro equipamento/DIO. 
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1.19.1.10. Deverão ser fornecidas vinte e uma (21) unidades em conjunto com o item 01. 

1.20. Adicionais 

1.20.1. Todos os requisitos , exceção àqueles de capacidade(prefixos IP e MAC), devem devem ser 

atendidos de forma concomitante, ou seja, a conformidade de um requisitos não pode afetar a 

disponibilidade dos demais. 

1.20.2. Todos os slots não ocupados por interfaces devem vir fechados com tampa cega. 

1.20.3. Devem ser fornecidos os materiais de instalação que são constituídos por cabos de 

alimentação e miscelâneas para fixação em rack e identificação do equipamento. 

1.20.4. Considerar as interfaces indicadas no item do equipamento, sendo 15 metros a distãncia 

entre o patch pannel e o equipamento, e de 5 metros entre o DGO e o equipanento. 

1.20.5. Considerar cabo UTP cat 6. Os conectores do lado do DGO serão fornecidos na fase de 

definição do projeto de instalação. A disponibilização de DGO e patch panel será de responsabilidade 

da contratada. 

 

1.21. SISTEMA DE GERÊNCIA DE REDES - HW E SW COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS 

DOS ITENS 1 E 2 

1.21.1. Deverá ser fornecido Sistema de Gerencia conforme descrição no item 2.16 desta 

especificação. 

 

2. SWITCH TIPO 2 – SWITCH ETHERNET L3 PARA A FUNÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO E 

AGREGAÇÃO DA REDE 

2.1. Características Gerais 

2.1.1. Deve ser gerenciado pelo Sistema de Gerência do ITEM 7. 

2.1.2. Todos os Switches devem ser do mesmo fabricante. 

2.1.3. Switch ethernet compatível com as seguintes características: 

2.1.4. Roteamento IP (Camada 3) 

2.1.5. Fast Ethernet (802.3u) 

2.1.6. Giga Ethernet (802.3ab, 802.3z) 

2.1.7. 10 Giga Ethernet (802.3ae) 

2.1.8. Stacking 

2.1.9. MPLS 

2.1.10. Possuir no mínimo 44 portas 1GE 10/100/1000Base-T, 4 portas combo 1GE elétrica/SFP e 2 

portas 10GE (XFP ou SFP+). 

2.1.11. O equipamento deve apresentar altura de 1U, montável em rack de 19’’ devendo este vir 

acompanhado dos devidos acessórios para tal. 

2.1.12. Suportar operação normal em temperaturas de 0 a 50°C. 

2.1.13. Umidade Relativa 10% até 90% sem condensação. 

2.1.14. O equipamento deverá possuir ventilação forçada e adequada à operacionalização do 

equipamento. 

2.1.15. O equipamento é de primeira qualidade, novo, sem uso, de fabricação recente (fabricado no 

máximo a 6 meses antes da data de entrega) e com acabamento apropriado. 

2.2. Fonte de Alimentação 

2.2.1. Possuir fonte de alimentação AC de 110/220 V, com chaveamento automático (Deve permitir 

fonte redundante). 

2.2.2. Deve vir equipado com fontes de alimentação redundantes, podendo a segunda fonte ser 

externa desde que com tamanho máximo de 1 RU. 
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2.2.3. A fonte de alimentação instalada pode ser interna ou externa ao chassis. 

2.2.4. A fonte de alimentação instalada alimenta e suporta a configuração solicitada. 

2.2.5. Caso a fonte de alimentação redundante seja externa, deve possuir tamanho máximo de 

1RU. 

2.3. Desempenho 

2.3.1. O equipamento possui hardware específico com tecnologia ASICs (Application-Specific 

Integrated Circuits) para tratar pacotes, filtros, policies e etc. 

2.3.2. Possuir arquitetura non-blocking, wire-speed interna. 

2.3.3. Implementar capacidade de comutação agregada maior ou igual a 184 Gbps, entrando e 

saindo simultaneamente. 

2.3.4. Capacidade de encaminhamento de pacotes de no mínimo 136Mpps, com pacotes de, no 

máximo 64 bytes. 

2.3.5. Camada de Comutação 

2.4. Funcionalidades L2 

2.4.1. Implementar no mínimo 4.000 VLANs ativa (não considerar mecanismos multiplicadores 

como por exemplo Q-in-Q). 

2.4.2. Implementar no mínimo 32.000 endereços MAC. 

2.4.3. Implementar 802.1Q Virtual Bridged LANs. 

2.4.4. Implementar 802.1Q-in-Q (VLAN stacking). 

2.4.5. Implementar 802.1ad (Provider Bridges). 

2.4.6. Implementar jumbo frames (9000 Bytes). 

2.4.7. Implementar 802.1p tagging. 

2.4.8. Implementar 802.3x flow control. 

2.4.9. Implementar autonegociação. 

2.4.10. Implementar modo Full Duplex. 

2.4.11. Implementar 802.3ad (LACP). 

2.4.12. Implementar 802.1D MAC Bridges. 

2.4.13. Implementar 802.1w Rapid STP. 

2.4.14. Implementar 802.1s Multiple Spanning Trees. 

2.4.15. Implementar listas de acesso layer 2 em HW. 

2.4.16. Implementar 802.1ab Link Layer Discovery Protocol (LLDP). 

2.4.17. Implementar dual-mode VLANs, isto é, VLANs cujas portas podem trabalhar 

simultâneamente no modo “tagged” e “untagged”. 

2.4.18. Implementar o tunelamento de protocolo L2 - STP e derivados. 

2.4.19. Implementar controle do recebimento/filtragem de BPDU (BPDU Guard e Filtering). 

2.4.20. Implementar entradas estáticas na tabela ARP. 

2.4.21. Implementar Port-Based VLAN, com possibilidade de overlap de portas. 

2.4.22. Deverá Implementar recurso de VLANs baseada em: Protocol-Based e MAC-Based. 

2.4.23. Deverá reescrever, incluir ou retirar VLAN IDs do Frame Ethernet. 

2.4.24. Implementar "Aging" de L2 (MAC) por VLAN/Bridge Domain. 

2.4.25. Implementar definição de "Aging" por inatividade ou por tempo absoluto. 

2.4.26. Implementar definição de VLAN em VLAN, seguindo IEEE802.1ad ou IEEE802.1QinQ. 

2.4.27. Implementar IEEE 802.1QinQ seletivo. 

2.4.28. Implementar tradução de VLANs (S-VLAN e C-VLAN). 

2.4.29. Implementar Multicast IPv4. 

2.4.30. Implementar no mínimo 1000 rotas multicast. 
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2.4.31. Implementar RFC 1112 IGMP. 

2.4.32. Implementar RFC 2236 IGMP v2. 

2.4.33. Implementar RFC 3376 IGMP v3. 

2.5. Funcionalidades L3 

2.5.1. Implementar a configuração de rotas estáticas. 

2.5.2. Implementar redistribuição de rotas entre diferentes protocolos. 

2.5.3. Implementar geração de logs dos protocolos. 

2.5.4. Implementar e suportar os seguintes protocolos: 

2.5.5. RFC 1723 ou RFC 2453 (RIPv2); 

2.5.6. RFC 2328 (OSPFv2); 

2.5.7. RFC 1587 ou RFC 3101 (OSPF NSSA); 

2.5.8. RFC 3623 Graceful OSPF Restart; 

2.5.9. RFC 4601 PIM-SM; 

2.5.10. RFC 4607 PIM-SSM; 

2.5.11. pelo menos 8 áreas OSPFv2; 

2.5.12. pelo menos 15 adjacências OSPFv2; 

2.5.13. Implementar autenticação via "simple-password" e/ou "MD5"; 

2.5.14. Implementar e suportar RFC 2338 ou RFC 3768 – VRRP para IPv4 (Virtual Router 

Redundancy Protocol ) ou funcionalidade similar. 

2.5.15. Quando operar como um equipamento L3, a capacidade mínima de rotas IPV4: 12k. 

2.5.16. Quando operar como um equipamento L3, a capacidade mínima de rotas IPV6: 6k. 

2.5.17. Implementa o switching de nível 3 (três) em Wire Speed. 

2.6. MPLS 

2.6.1. Implementar RFC 3031 MPLS Architecture. 

2.6.2. Implementar RFC 3032 MPLS Label Stack Encoding. 

2.6.3. Implementar RFC 5036 LDP Specification. 

2.6.4. Implementar RFC 3270 MPLS Support of Differentiated Services. 

2.6.5. Implementar RFC 3443 TTL in MPLS networks. 

2.6.6. Implementar pelo menos 60 sessões LDP. 

2.6.7. Implementar LDP targeted sessions. 

2.6.8. Implementar pelo menos 200 LDP targeted sessions. 

2.6.9. Implementar NSR para LDP. 

2.6.10. Suportar MPLS OAM: LSP Ping e LSP Traceroute. 

2.6.11. Implementar RFC 2702 Requirements for Traffic Engineering Over MPLS. 

2.6.12. Implementar RFC 3209 Extensions to RSVP for LSP tunnels. 

2.6.13. Implementar RFC 4090 Fast Reroute Extensions to RSVP-TE for LSP Tunnels. 

2.7. OAM 

2.7.1. Implementar Ethernet Link OAM IEEE 802.3ah. 

2.7.2. Implementar Ethernet CFM IEEE 802.1ag. 

2.7.3. Implementar Ethernet Y.1731. 

2.7.4. Implementar Ethernet LMI. 

2.8. MEF 

2.8.1. Possuir compatibilidade com os padrões MEF 9 e 14. 

2.9. Características Gerais de Interface 

2.9.1. Suportar interface 1GE IEEE 802.3z para fibra óptica. 

2.9.2. Suportar transceiver para fibra multimodo - 1000BASE-SX. 
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2.9.3. Suportar transceiver para fibra monomodo - 1000BASE-LX. 

2.9.4. Suportar transceiver para fibra monomodo - 1000BASE-ZX (mínimo 80km). 

2.9.5. Suportar portas UTP, 1000BASE-T - padrão IEEE 802.3ab. 

2.9.6. Suportar transceiver para fibra monomodo - 1000BASEBX10 e 1000BASE-BX10-U para 

aplicações bidirecionais em fibra única. 

2.9.7. Implementar contadores de frames recebidos e descartados para interfaces 1GE. 

2.9.8. Implementar agregação de enlaces Ethernet 1GE. 

2.9.9. Implementar agregação de pelo menos 8 interfaces. 

2.9.10. Implementar Auto-MDIX (automatic medium-dependent interface crossover) para as portas 

elétricas. 

2.9.11. Implementar no mínimo 128 grupos de interfaces agregadas por sistema. 

2.9.12. Implementar o Link Flap Detection. Utilizado para detectar interfaces que continuamente 

sinalizam “Up” e “Down” devido a algum problema. 

2.9.13. Suportar interface 10GbE IEEE 802.3ae LAN PHY. 

2.9.14. Suportar transceiver para fibra multimodo - 10GBASE-SR. 

2.9.15. Suportar transceiver para fibra multimodo - 10GBASE-LR. 

2.9.16. Suportar transceiver para fibra monomodo - 10GBASE-ER. 

2.9.17. Suportar transceiver para fibra monomodo - 10GBASE-ZR (mínimo 80km ). 

2.9.18. Implementar contadores de frames recebidos e descartados para interfaces 10GE. 

2.9.19. Implementar agregação de enlaces Ethernet 10GE. 

2.10. QoS 

2.10.1. Implementar QoS do nível L2 até L4. 

2.10.2. Implementar priorização de tráfego (QoS) por tipo de protocolo e por serviços da pilha 

TCP/IP. 

2.10.3. Implementar RFC 2474 - Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 

and IPv6 Headers. 

2.10.4. Implementar DiffServ - RFC 2475 - An Architecture for Differentiated Services. 

2.10.5. Implementar RFC 2474 DiffServ Precedence, including 8 queues/port. 

2.10.6. Implementar RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF). 

2.10.7. Implementar RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF). 

2.10.8. Implementar RFC 2475 DiffServ Core and Edge Router Functions. 

2.10.9. Implementar pelo menos 8 filas de QoS (em hardware) por porta. 

2.10.10. Deverá implementar o Rate Shapping Bidirecional (Ingress e Egress) com granularidade a 

partir de 64K bit/s por porta. 

2.10.11. Implementar Egress Shaping. 

2.10.12. Implementar Ingress Policing. 

2.10.13. Implementar mecanismos para avaliação dos pacotes que excederem a especificação de 

banda, configurando ações tais como: transmissão sem modificação, transmissão com remarcação e 

descarte. 

2.10.14. Implementar RFC 2697 A Single Rate Three Color Marker. 

2.10.15. Implementar configuração de 2 rate 3 color policer ou shaper - RFC2698 - A Two Rate Three 

Color Marker. 

2.10.16. Implementar mecanismo de priorização baseado em classes. 

2.10.17. Implementar mecanismos de QoS Strict Priority, WFQ(Weighted Fair Queuing) e WRR 

(Weighted Round Robin). 

2.10.18. Implementar WRED - Weighted Random Early Detection. 
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2.10.19. Implementar funcionalidades de controle e limitação de tráfego com garantia de banda por 

classe de serviço. 

2.10.20. Implementar classificação e marcação de pacotes baseada em endereço de origem. 

2.10.21. Implementar classificação e marcação de pacotes baseada em porta de origem. 

2.10.22. Implementar classificação e marcação de pacotes baseada em endereço de destino. 

2.10.23. Implementar classificação e marcação de pacotes baseada em porta de destino. 

2.10.24. Implementar classificação e marcação de pacotes baseada em marcação DSCP. 

2.10.25. Implementar classificação e marcação de pacotes baseada em marcação IP Precedence. 

2.10.26. Implementar classificação e marcação de pacotes baseada em CoS (“Class of Service” – 

nível 2). 

2.10.27. Implementar funcionalidade que permita o mapeamento do tráfego via lista de controle. 

2.10.28. Implementar aplicação de políticas de QoS em todas as portas físicas do equipamento. 

2.10.29. A aplicação de features de QoS e Rate shaping não deve causar impactos significativos no 

sistema, a ponto de degradar os serviços. 

2.10.30. Implementar a leitura, classificação e remarcação de QoS (802.1p e DSCP). 

2.11. Gerenciamento 

2.11.1. Os Switches deverão possuir pelo menos uma porta serial RS-232 para acesso ao 

equipamento, via console com conector DB-9 ou RJ45. 

2.11.2. A Memória Flash instalada deve ser suficiente para comportar no mínimo duas imagens do 

Sistema Operacional simultaneamente, permitindo que seja feito um upgrade de Software e a imagem 

anterior seja mantida. 

2.11.3. Implementar os seguintes grupos de RMON através da RFC1757: History, Statistics, Alarms 

e Events. 

2.11.4. Deverá armazenar simultaneamente mais de uma configuração do equipamento em 

memórias tipo Flash ou disco rígido. 

2.11.5. Deverá realizar o upload e download da configuração. 

2.11.6. Implementar SNMPv2c. 

2.11.7. Implementar SNMPv3. 

2.11.8. Implementar pelo menos os seguintes níveis de segurança para SNMPv3: Com autenticação 

e sem privacidade, com autenticação e com privacidade. 

2.11.9. Implementar SSH v2 server. 

2.11.10. Implementar cópia de arquivos de configuração e imagens de firmware usando no mínimo 

um dos seguintes protocolos: TFTP/FTP/SFTP/SCP. 

2.11.11. Implementar gerência fora de banda por interface dedicada. 

2.11.12. Deverá possuir interface Console padrão RS232 (EIA/TIA 561 – conector RJ45), ou 

disponibilizar adaptador, na quantidade de portas console, que atenda esse padrão. 

2.11.13. Caso o equipamento possua funcionalidade de acesso por Telnet ou via HTTP, o 

equipamento deverá permitir que estas sejam desabilitadas, através de configuração, sem prejuízo às 

demais funcionalidades do mesmo. 

2.11.14. Implementar criação de listas de acesso baseadas em endereços IP para limitar o acesso ao 

elemento de rede via Telnet ou SSH, possibilitando a definição dos endereços IP de origem das 

respectivas sessões: 

2.11.15. Implementar comandos de depuração. 

2.11.16. Implementar recursos de segurança conforme IEEE 802.1X. 

2.11.17. Implementar RFC 854 Telnet client and server. 

2.11.18. Implementar RFC 2131 BOOTP/DHCP relay. 
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2.11.19. Implementar RFC 1157 SNMPv1. 

2.11.20. Implementar RFC 1212, RFC 1215 MIB-II, Ethernet-Like MIB & TRAPs. 

2.11.21. Implementar RFC 1573 Evolution of Interfaces Group of MIB II. 

2.11.22. Implementar RFC 1650 Ethernet-Like MIB (update of RFC 1213 for SNMPv2). 

2.11.23. Implementar RFC 1901 – 1908 SNMP Version 2c, SMIv2 and Revised MIB-II. 

2.11.24. Implementar RFC 2570 – 2575 SNMPv3, user based security, encryption and authentication. 

2.11.25. Implementar RFC 2576 Coexistence between SNMP Version 1, Version 2- and Version3. 

2.11.26. Implementar RFC 2665 Ethernet-Like-MIB. 

2.11.27. Implementar RFC 2674 802.1p / 802.1Q MIBs. 

2.11.28. Implementar RFC 2233 Interface MIB. 

2.11.29. Implementar restrição de encaminhamento de frames somente para MACs específicos, 

aprendidos dinamicamente (port security). 

2.11.30. Implementar restrição de encaminhamento de frames somente para MACs específicos, 

definidos estáticamente (port security). 

2.11.31. Implementar DHCP Helper Address (definição de endereço de servidor DHCP). 

2.11.32. Implementar DHCP Relay, com inserção de informações (option 82). 

2.11.33. Implementar desativação de MAC Learning por interface. 

2.11.34. Implementar desativação de MAC Learning por VLAN. 

2.11.35. Implementar espelhamento de tráfego para portas locais. 

2.11.36. Implementar espelhamento de tráfego para portas remotas (em outros equipamentos). 

2.11.37. Implementar no mínimo 4 sessões simultâneas de espelhamento de tráfego. 

2.11.38. Implementar mecanismo de isolamento de comunicação entre interfaces da mesma 

VLAN/Bridge Domain. 

2.11.39. Implementar protocolo otimizado para anéis baseados em L2: ITU-T G.8032, REP, EAPS ou 

similar. 

2.11.40. Implementar reescrever, incluir ou retirar VLAN IDs do Frame Ethernet. 

2.12. Segurança 

2.12.1. Implementar Syslog Local e Remoto, com capacidade de armazenamento de no mínimo 300 

mensagens locais. 

2.12.2. Implementar múltiplos servidores Syslog remotos. 

2.12.3. Implementar RFC 1492 TACACS+. 

2.12.4. Implementar RFC 2138 RADIUS Authentication. 

2.12.5. Implementar RFC 2139 RADIUS Accounting. 

2.12.6. Implementar autenticação dos administradores de rede usando RADIUS e TACACS+. 

2.12.7. Implementar mecanismos de AAA (Authentication, Authorization e Accounting) com garantia 

de entrega. 

2.12.8. Implementar mecanismo para controlar quais comandos usuários ou grupos de usuários 

podem emitir. 

2.12.9. Implementar autenticação mútua entre o servidor AAA e o cliente AAA. 

2.12.10. Implementar RFC 1305 Network Time Protocol (Version 3) ou RFC 2030 –Simple Network 

Time Protocol (version 4). 

2.12.11. Implementar monitoração do uso de CPU do processador via SNMP. 

2.12.12. Implementar monitoração do uso de memória do processador via SNMP. 

2.12.13. Implementar monitoração do uso de CPU do processador via comando de operação. 

2.12.14. Implementar monitoração do uso de memória do processador via comando de operação. 

2.12.15. Implementar menos 1000 listas de controle de tráfego (ACLs) para Ipv4. 
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2.12.16. Implementar listas de controle complexas sem perda de desempenho. 

2.12.17. Implementar contadores para as listas de acesso. 

2.12.18. Implementar listas de acesso para o tráfego entrante e sainte. 

2.12.19. Implementar o policiamento ou controle de acesso ao plano de controle. 

2.12.20. Implementar recursos contra ataques do tipo Denial of Service. 

2.12.21. Todos os requisitos, exceção àqueles de capacidade (prefixo IP e MAC), devem ser 

atendidos de forma concomitante, ou seja, a conformidade de um requisito não pode afetar a 

disponibilidade dos demais. 

2.12.22. Implementar limites máximos de MAC por interface. 

2.12.23. Implementar limites máximos de MAC por VLAN/bridge domain. 

2.12.24. Deverá Implementar os mecanismos de proteção aos protocolos L2 contra ataques de rede 

com limitação de banda para tráfegos de broadcast (storm), multicast e destination lookup failure 

(DLF). Quando um Mac de destino não se encontra na tabela FDB ocorre o DLF e então o pacote é 

descartado. 

2.12.25. Implementar taxa máxima de Broadcast, Multicast e Unicast-desconhecido controlada por 

porta (storm control). 

2.13. Stacking 

2.13.1. O switch fornecido deverá ser empilhável. O empilhamento deve ser feito através de cabo 

dedicado e não deve consumir interfaces de rede. 

2.13.2. O empilhamento deve ser feito em anel para garantir que, na eventual falha de um link, a 

pilha continue a funcionar. 

2.13.3. Em caso de falha do switch controlador da pilha, um controlador “backup” deve ser 

selecionado de forma automática, sem que seja necessária intervenção manual. 

2.13.4. Deve implementar espelhamento de tráfego entre portas residentes em switches diferentes 

da pilha. 

2.13.5. Deve ser possível agregar links utilizando diferentes portas em diferentes switches em uma 

mesma pilha. 

2.13.6. A pilha de switches deve ser gerenciada como uma entidade única e através de um único 

endereço IP. 

2.13.7. Deve ser fornecido o cabo para empilhamento. 

2.13.8. Deve ser possível empilhar pelo menos 08 (oito) destes switches. 

2.13.9. Velocidade mínima de empilhamento de 12 Gbps full duplex por porta (min 2 portas). 

2.14. TRANSCEIVER TIPO 03 – MÓDULO TRANSCEIVER PARA FIBRA MULTIMODO – 

1000BASE - SX 550m (PADRÃO SFP) 

2.14.1. Características Gerais 

2.14.1.1. Compatível com os equipamentos dos itens 01 e 02. 

2.14.1.2. Deve possuir interface 1000BASE-SX (padrão IEEE 802.3z); 

2.14.1.3. Deve Operar com comprimento de onda de 850nm; 

2.14.1.4. Deve admitir a distância mínima de 550m; 

2.14.1.5. Deve ser compatível com o padrão SFP; 

2.14.1.6. Deve Possuir conector Simplex tipo LC Duplex; 

2.14.1.7. Deve Possuir uma trava para se fixar ao slot ótico; 

2.14.1.8. Deve ser compatível com fibra multimodo; 

2.14.1.9. Deverá vir acompanhado de cordão ótico multimodo para interligação da porta a 

outro equipamento/DIO. 

2.14.1.10. Deverão ser fornecidas quatro (04) unidades em conjunto com o item 02. 
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2.15. Adicionais 

2.15.1. Devem ser fornecidos os materiais de instalação que são constituídos por cabos de 

alimentação e miscelâneas para fixação em rack e identificação do equipamento.. 

2.15.2. Considerar as interfaces indicadas no item do equipamento, sendo 15 metros a distãncia 

entre o patch pannel e o equipamento, e de 5 metros entre o DGO e o equipanento. 

2.15.3. Considerar cabo UTP cat 6. Os conectores do lado do DGO serão fornecidos na fase de 

definição do projeto de instalação. A disponibilização de DGO e patch panel será de responsabilidade 

da contratada. 

2.16. SISTEMA DE GERÊNCIA DE REDES - HW E SW COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS 

DOS ITENS 1 E 2 

2.16.1. Características Gerais 

2.16.1.1. Considerar um Sistema de Gerência que possua as seguintes funcionalidades: 

2.16.1.2. O sistema deve ser capaz de gerenciar os Equipamentos dos itens 1 e 2, 

especificados neste termo de referência. 

2.16.1.3. Deverá ser do mesmo fabricante dos Equipamentos dos itens 1 e 2. 

2.16.1.4. Disponibilizar relatórios de auditoria apresentando o usuário e horário em que 

cada ação foi executada. 

2.16.1.5. Deve ser possível o agendamento de relatórios, com envio de e-mail. 

2.16.1.6. Disponibilizar ferramenta para configuração de relatórios favoritos, criando 

atalhos com campos de filtragem pré-definidos. 

2.16.1.7. Deve haver controle de acesso para usuários com níveis de acesso distintos 

para as funcionalidades do sistema e para a operação e gerência dos NE’s. Além 

disso deve ser capaz de permitir as seguintes operações de gerência sobre cada 

usuário cadastrado para acesso ao sistema: Criar, Alterar, Remover, Visualizar, 

Ativar e Desativar. 

2.16.1.8. Deve ser possível adicionar links nos mapas topológicos automaticamente a 

partir de informações reportadas pelos elementos de rede. 

2.16.1.9. Ferramenta para visualização e correlação de eventos por porta customizáveis 

pelo usuário. 

2.16.1.10. Deve ser possível verificar a consistência dos links cadastrados nos mapas 

topológicos em relação às informações reportadas pelos elementos de rede. 

2.16.1.11. Deve permitir a gerência de topologias de proteção L2 (EAPS e xSTP) como 

uma estrutura topológica centralizada, com provisionamento dos diversos elementos 

envolvidos em tela unificada e visualização das informações específicas de toda 

estrutura EAPS ou xSTP em questão. 

2.16.1.12. Provisionamento point-and-click e fim-a-fim de serviços de usuário, com 

descoberta automática de caminho, em janela unificada independente das 

topologias no caminho serem L2 ou L3. 

2.16.1.13. Cadastro administrativo de templates de configuração para os diversos tipos de 

serviço existentes, e aplicação transparente desses templates na rede quando um 

serviço é criado. 

2.16.1.14. Deve permitir inserções e remoções de elementos em topologias, com ajuste 

automático das configurações afetadas. 

2.16.1.15. Deve permitir a troca de portas em links existentes, com ajuste automático das 

configurações afetadas. 

2.16.1.16. Alterações de configuração feitas por fora do sistema de gerência (por exemplo, 
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via CLI), devem ser sinalizadas em tempo real pelo sistema. 

2.16.1.17. Em casos de alterações de configuração externas feitas nos elementos, o 

sistema deve apresentar todas as diferenças entre a configuração da gerência e do 

elemento, item a item, e em estrutura hierárquica, agrupando configurações 

similares. 

2.16.1.18. Em casos de alterações de configuração externas feitas nos elementos, o 

sistema deve permitir o alinhamento parcial e total das configurações, seja no 

sentido elemento => gerência ou no sentido gerência => elemento. Deve ser 

possível alinha parte das configurações num sentido, e uma outra parte em outro 

sentido. 

2.16.1.19. Quando houver configurações legadas na rede, realizadas sem o uso do 

sistema, deve permitir a importação dessas configurações como estruturas 

topológicas ou serviços, de forma que possam passar a ser gerenciados como se 

tivessem sido originalmente criadas via sistema. 

2.16.1.20. Deve permitir a importação de diversos serviços legados da rede, que passem 

por um mesmo equipamento, em operação unificada, sem necessidade de importar 

ou selecionar cada serviço individualmente. 

2.16.1.21. Deve fazer backup de todas as configurações dos elementos de rede. Essa 

mesma ferramenta deverá também permitir o agendamento de operações de 

backup destas configurações. 

2.16.1.22. O Software de Gerenciamento deve permitir no mínimo o acesso de 05 (cinco) 

usuários simultâneos. 

2.16.1.23. Mínimo de 50 elementos a serem gerenciados por esta plataforma. Considerar 

um acréscimo de 25% nas quantidades de cada equipamento deste lote nos 

primeiros 2 anos de uso da plataforma. 

2.16.1.24. Para esta plataforma devem ser fornecidos 02 (dois) servidores com suas 

respectivas licenças de software como Windows, Linux, Oracle, etc. 

2.16.1.25. As especificações de Hardware mínimo para cada servidor são: 

• Gabinete de rack com altura máxima de 2U; 

• Processador Intel® Xeon® E5-2620 v3 2.4GHz, 15M Cache, 8.00GT/s    QPI, Turbo, HT, 

6C/12T (85W) Max Mem 1866MHz ou similar. 

• Memória RAM: 32 Gb 

• Disco Rígido: Dois (02) discos de 1TB Sata 7,2k RPM 

• Duas interfaces de Rede 10/100/1000 Mbps 

• Fonte de Alimentação Redundante com no mínimo 550W de potência. 

• Garantia On-Site de 36 meses. 

2.16.1.26. Deverá ser considerado os valores para instalação e configuração completa dos 

servidores e da plataforma de gerência no ambiente da CONTRATANTE. 

3. SWITCH TIPO 3: SWITCH ETHERNET L2 DE ACESSO PARA REDE LOCAL 

3.1. Características 

3.1.1. Switch Ethernet compatível com as tecnologias Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet com 

suporte a módulos de fibra (SFP+). 

3.1.2. Todos os Switches devem ser do mesmo fabricante. 

3.1.3. O equipamento deve ter altura máxima de 1U, montável em rack de 19’’ devendo este vir 

acompanhado dos devidos acessórios para tal. 

3.1.4. Possuir 24 (Vinte e quatro) portas Giga Ethernet 10/100/1000 Base-Tx conectores RJ 45 com 
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velocidade e modo de operação (full-duplex). 

3.1.5. Adicionalmente possuir 4 (quatro) portas óticas para possibilitar a inserção de módulos óticos 

1G/10G (SFP/SFP+) com velocidade e modo de operação full-duplex . Os SFP´s devem suportar a 

leitura de informações de inventário (Digital Diagnostics). 

3.1.6. O equipamento deverá apresentar LEDs indicadores para de link e atividades nas portas, 

LED indicador de taxa máxima estabelecida na portas e LED de status do sistema. 

3.1.7. Temperatura de operação 0°C a 45°C. 

3.1.8. O equipamento deverá ser de primeira qualidade, novo, sem uso, de fabricação recente 

(fabricado no máximo a 6 meses antes da data de entrega) e com acabamento apropriado. 

3.2. Fonte de Alimentação 

3.2.1. Possuir fonte de alimentação AC de 110 a 220 Vac, 50Hz ou 60Hz. 

3.2.2. A fonte de alimentação instalada deve ser interna ao chassis e possuir suporte a fonte 

redundante. 

3.3. Desempenho 

3.3.1. Possuir Arquitetura non-blocking, wire-speed interna. 

3.3.2. Possuir capacidade de comutação de no mínima 136 Gbps. 

3.3.3. Possuir a capacidade de processamento de no mínimo 100 Mpps. 

3.3.4. Apresentar a capacidade de MAC Address Table de 16K. 

3.4. Funcionalidades Gerais 

3.4.1. Todas as portas devem implementar o JUMBO Frame com tamanho mínimo de 9KB. 

3.4.2. Suportar configuração de até 1024 VLANs com até 4090 Ids. 

3.4.3. Suportar VLANs dinâmicas através de GVRP. 

3.4.4. Implementar o padrão IEEE 802.1D – Classic Spanning Tree. 

3.4.5. Implementar o padrão IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree. 

3.4.6. Implementar o padrão IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree. 

3.4.7. Todas as portas devem implementar a configuração estática e dinâmica via LACP (Link 

Aggregation Control Protocol). 

3.4.8. Deve possuir Multicast com suporte a IGMP v1 e v2 em modo Snooping. 

3.4.9. Deve apresentar suporte a Voice VLAN. 

3.4.10. Implementar espelhamento de portas e VLANs e filtros de MAC por porta. 

3.4.11. Suportar Port Security 

3.4.12. Implementar Private Vlan 

3.5. Camada de Comutação 

3.5.1. Suportar a roteamento estático IPv4. 

3.5.2. Possuir capacidade de até 445 hosts e 64 rotas IPv4. 

3.6. QoS 

3.6.1. Possuir um mínimo de 7 (sete) filas de prioridade (QoS) por porta. 

3.6.2. Implementar a classificação e priorização de pacotes de acordo com os seguintes campos: 

3.6.3. TCI tagging (IEEE 802.1p). 

3.6.4. Campo IP Precedence/ToS do cabeçalho IPv4. 

3.6.5. Campo DSCP/ToS do cabeçalho IPv4. 

3.6.6. Endereço IP Origem. 

3.6.7. Endereço IP Destino. 

3.6.8. Port TCP/UDP de origem. 

3.6.9. Port TCP/UDP de destino. 

3.6.10. Suportar backpressure e IEEE 802.3 Pause Frames. 
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3.6.11. Implementar DiffServ - RFC 2475 - An Architecture for Differentiated Services. 

3.7. Gerenciamento 

3.7.1. Implementar Web Server com SSL(HTTP e HTTPS) e CLI via SSHv2, Telnet e Console. 

3.7.2. Possuir total compatibilidade com os protocolos de gerenciamento SNMPv1, SNMPv2c 

(RFC1257) e SNMPv3. 

3.7.3. Implementar uma configuração de endereçamento IP estático ou dinâmico (DHCP/BOOTP) 

para o gerenciamento. 

3.7.4. Possuir compatibilidade com o protocolo RMON. 

3.7.5. Implementar o padrão IEEE 802.1ab - The Link Layer Discovery Protocol (LLDP) e LLDP-

MED. O LLDP é um standard para descoberta de topologias de rede e informações relativas aos 

dispositivos da rede. 

3.7.6. Armazenar internamente até duas versões distintas de FW e duas configurações diferentes 

simultaneamente na memória do equipamento. 

3.7.7. Suporte a diagnóstico de cabo nas portas elétricas. 

3.8. Segurança 

3.8.1. Implementar autenticação de portas por IEEE 802.1x. 

3.8.2. Implementar notificação por e-mail (SMTP). 

3.8.3. Implementar mecanismos automáticos de proteção contra ataques de Denial of Service 

(DoS) com bloqueio do tráfego na entrada da interface. 

3.8.4. Implementar mecanismos automáticos de proteção contra ataques de rede com limitação de 

banda para tráfegos de broadcast-storm e multicast ou DLF. 

3.8.5. Implementar Syslog Local e Remoto 

3.9. Empilhamento (Stacking) 

3.9.1. Empilhar no mínimo 4 equipamentos na velocidade de no mínimo 40Gbit/s (20Gbit/s full 

duplex). Sob o ponto de vista da gerência os equipamentos devem-se comportam como um único 

switch, com mais portas. 

3.9.2. Deve ser Resilient Stack ou seja, a pilha (stack) é implementada fazendo um anel entre os 

elementos, garantindo proteção em caso de falha em uma conexão ou equipamento. 

3.9.3. Deve manter no mínimo duas portas 10G em funcionamento quando operar em modo 

stacking ou seja, ao utilizar o empilhamento ao menos duas portas 10G devem seguir disponíveis 

para uplink. 

3.9.4. Deve ser fornecido o cabo para empilhamento. 

3.10. Adicionais 

3.10.1. Devem ser fornecidos os materiais de instalação que são constituídos por cabos de 

alimentação e miscelâneas para fixação em rack e identificação do equipamento.. 

3.10.2. Considerar as interfaces indicadas no item do equipamento, sendo 15 metros a distãncia 

entre o patch pannel e o equipamento, e de 5 metros entre o DGO e o equipanento. 

3.10.3. Considerar cabo UTP cat 6. Os conectores do lado do DGO serão fornecidos na fase de 

definição do projeto de instalação. A disponibilização de DGO e patch panel será de responsabilidade 

da contratada 

 

4. TRANSCEIVER  1 – MÓDULO TRANSCEIVER PARA FIBRA MULTIMODO – 10GBASE-300 

METROS (PADRÃO SFP+ OU XFP) 

4.1. Características Gerais 

4.1.1. Compatível com os equipamentos dos itens 1 e 2 e seus respectivos módulos de interface de 

serviço. 
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4.1.2. Deve possuir interface 10GBASE-SR; 

4.1.3. Deve operar com comprimento de onda de 850nm; 

4.1.4. Deve admitir a distância mínima de 330m; 

4.1.5. Deve ser compatível com o padrão XFP/SFP+; 

4.1.6. Deve possuir conector Simplex tipo LC Duplex; 

4.1.7. Deve possuir uma trava para se fixar ao slot ótico; 

4.1.8. Deve ser compatível com fibra multimodo; 

4.1.9. Deverá vir acompanhado de cordão ótico monomodo para interligação da porta a outro 

equipamento/DIO. 

 

5. BANCO DE HORAS PARA SOLUÇÕES (SERVIÇOS) EM SWITCHES (PACOTE DE 240 

HORAS) COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS DOS ITENS 1 a 3. 

5.1. Banco de Horas para Soluções (SERVIÇOS) em Switches (Pacote de 240 Horas)  

5.2. Instalação, Administração Básica, Administração Avançada, protocolos suportados (IP, MPLS 

e roteamento dinâmico), Command Line, configuração de serviços , Hardware e Troubleshooting. 

 

6. TREINAMENTO HANDS-ON PARA SOLUÇÕES DE REDES ROTEADORES E SWITCHS 

(PACOTE DE 40 HORAS) COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS DOS ITENS 1 e 2  

6.1. Treinamento Hands-On para soluções de redes – Switches de Acesso (pacote de 40 horas) 

compatível com os equipamentos dos itens 1 e 2. 

6.2. O treinamento deverá ser realizado nas dependências da CONTRATANTE, para turmas de até 

10 participantes. É dever da CONTRATADA, realizar o treinamento “Hands-On” com carga horária 

mínima de 40 horas (5 dias úteis em horário comercial). 

6.3. Os treinamentos podem ser divididos por famílias de produtos, sendo limitado a até 3 famílias 

de equipamentos. 

6.4. Obrigatoriamente em seu conteúdo, deverá contemplar Instalação, Administração Básica, 

Administração Avançada, protocolos suportados (IP, MPLS e roteamento dinâmico), Command Line, 

configuração de serviços, Hardware e Troubleshooting. 

6.5. É dever da CONTRATANTE, disponibilizar ambiente com infraestrutura adequada para 

realização do treinamento. A sala deverá ter capacidade de comportar 10 participantes e os mesmos 

deverão dispor de computador (desktop ou notebook) para realização das configurações nos 

equipamentos durante as atividades do treinamento. 

6.6. Deverá ser disponibilizado a ementa de forma antecipada para aprovação da 

CONTRATANTE. No final do treinamento deverá ser realizado uma pesquisa com os participantes, 

onde o objetivo é conhecer o nível de satisfação geral e aproveitamento da turma. É dever da 

CONTRATADA, divulgar o resultado desta pesquisa para CONTRATANTE. 

 

 

 

7. TREINAMENTO HANDS-ON PARA SOLUÇÕES DE REDES ROTEADORES E SWITCHS 

(PACOTE DE 32 HORAS) COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS DO ITEM 3 

7.1. Treinamento Hands-On para soluções de redes – Switches de Acesso (pacote de 32 horas) 

compatível com os equipamentos do item 3. 

7.2. O treinamento deverá ser realizado nas dependências da CONTRATANTE, para turmas de até 

10 participantes. É dever da CONTRATADA, realizar o treinamento “Hands-On” com carga horária 
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mínima de 32 horas (4 dias úteis em horário comercial). 

7.3. Os treinamentos podem ser divididos por famílias de produtos, sendo limitado a até 3 famílias 

de equipamentos. 

7.4. Obrigatoriamente em seu conteúdo, deverá contemplar Instalação, Administração Básica, 

Administração Avançada, protocolos suportados (IP, MPLS e roteamento dinâmico), Command Line, 

configuração de serviços, Hardware e Troubleshooting. 

7.5. É dever da CONTRATANTE, disponibilizar ambiente com infraestrutura adequada para 

realização do treinamento. A sala deverá ter capacidade de comportar 10 participantes e os mesmos 

deverão dispor de computador (desktop ou notebook) para realização das configurações nos 

equipamentos durante as atividades do treinamento. 

7.6. Deverá ser disponibilizado a ementa de forma antecipada para aprovação da 

CONTRATANTE. No final do treinamento deverá ser realizado uma pesquisa com os participantes, 

onde o objetivo é conhecer o nível de satisfação geral e aproveitamento da turma. É dever da 

CONTRATADA, divulgar o resultado desta pesquisa para CONTRATANTE. 

 

 

8. QUANTO A GARANTIA E SUPORTE DA SOLUÇÃO 

 

8.1 As a soluções devem possuir GARANTIA do fabricante por um período mínimo de 36 

(TRINTA E SEIS) MESES, para reposição de peças danificadas, mão-de-obra de assistência 

técnica e suporte, com serviço de suporte no local, no próximo dia útil (para chamados abertos até 

as 14h00min). 

8.2 A abertura do chamado deverá ser via ligações 0800 ou web. 

8.3 O atendimento será em horário comercial, de segunda a sexta-feira. 

8.4 Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor e prática 

a partir da data de comercialização da solução e não serão aceitos, em hipótese alguma, outros 

condicionantes para o início da mesma como: auditorias, estudos ou avaliações técnicas prévias, 

aplicações de recomendações por parte da contratada, dentre outras exigências. 

8.5 Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada, exclusivamente 

pelo fabricante da solução ou empresa prestadora de serviços de assistência técnica devidamente 

credenciada pelo mesmo. 

8.6 Caso a contratada não seja o próprio fabricante, deverá apresentar Declaração/Certificado do 

fabricante, comprovando que os produtos ofertados possuem a GARANTIA conforme solicitada 

neste Termo de Referência. 

8.7 A Contratada deverá apresentar os endereços das assistências técnica no estado do 

maranhão que atenderão aos serviços solicitados. 

 

 

9. DO PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DA SOLUÇÃO 

 

9.1 O prazo para entrega da solução da TABELA 1 – QUANTITATIVO DA SOLUÇÃO, item 6 

deste Termo de Referência, será de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, devendo ser 

entregue à Superintendência da Área de Informática desta SEMFAZ. 

9.2 Os treinamentos descritos nos itens 5 e 6 da TABELA 1 - QUANTITATIVO DA SOLUÇÃO, 

item 6 deste Termo de Referência, deverão ser realizados nas dependências da SEMFAZ (nova 

sede), localizado à Rua do Egito, 283, Centro Histórico de São Luís, em período acertado com o 
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gestor do contrato, com antecedência mínima de 10 dias úteis, a contar da data da solicitação do 

treinamento. 

9.3 A SEMFAZ poderá conceder ou não dilação de prazo a pedido da Contratada, desde que 

devidamente justificado pela mesma em documento a ser encaminhado a Contratante em até 

7(sete) dias antes do prazo findo estipulado no item 9.1. 

9.4 Os equipamentos deverão ser entregues em perfeito estado de funcionamento, sem marcas, 

amassados, arranhões ou outros problemas físicos. 

 

 

10. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

10.1 As soluções serão conferidas e analisadas por servidor designado pelo Secretário Municipal 

da Fazenda. 

10.2 Será verificada a conformidade da especificação técnica da solução fornecidos com a 

especificação técnica mínima exigida neste termo de referência. 

10.3 Será verificada a integridade física e operacional de toda a solução. 

10.4 Caso seja constatada alguma desconformidade com os itens 10.2 e 10.3 ou estando 

incompleto, a Contratada será convocada para substituir ou completar o material no prazo de até 

07 (sete) dias úteis, a contar da comunicação feita a Contratada. A Contratante rejeitará, no todo 

ou parte deste, caso o fornecimento esteja em desacordo com os termos do Edital e seus anexos. 

10.5 A solução somente será aceita definitivamente quando a Contratada comprovar a garantia 

emitida pelo fabricante e disponibilizar telefone 0800 para abertura de chamados técnicos. 

10.6 A Contratada deverá providenciar o recolhimento de todos os equipamentos em 

desconformidade sem ônus a SEMFAZ. 

10.7 O Termo de Recebimento só será emitido quando a solução atender plenamente todas as 

exigências deste termo de referência. 

10.8 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para o 

acompanhamento e a fiscalização da entrega do material deverão ser solicitadas à Coordenação 

de Administração, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes. 

 

 

11. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

11.1 Toda a solução deverá ser entregue pela contratada em perfeitas condições de operação na 

Superintendência da Área de Informática da SEMFAZ/PSL, devendo a entrega ser informada com, 

no mínimo, 05 (cinco) dias corridos de antecedência. As despesas de custeio com deslocamento 

dos materiais ao local da contratante, bem como todas as despesas de transporte, diárias, seguro 

ou quaisquer outros custos envolvidos ficam a cargo exclusivo da contratada. 

11.2 Para Contratação, o fornecedor e o equipamento devem ter o código FINAME do sistema 

BNDES, em atendimento ao art. 34, Inciso XIX, do Anexo à Resolução 665/87 do BNDES. Para 

obtenção do código FINAME e consultar as instruções vigentes é necessário acessar o site 

www.bndes.gov.br (credenciamento de equipamentos). 

11.3 O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: deverá ser de 60 (sessenta) dias. 

 

12. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 
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Órgão Secretaria Municipal da Fazenda 

Unidade Orçamentária 14101 - Secretaria Municipal da Fazenda 

Projeto/Atividade 0412104052.159 – Modernização da Administração Tributária e da 

Gestão dos s Setores Sociais – PMAT 

Elemento de Despesa 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente e 4.4.90.39 – Outros 

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Fonte de Recurso 114 – Recursos de Operações de Pessoas ou Instituições 

Notas de Reservas Nº 2485/16 e 2486/2016 

 

13. FORMA DE PAGAMENTO 

 

13.1 A Contratante pagará à Contratada em até 30 (trinta) dias após o atesto do recebimento dos 

produtos/serviços apresentados na TABELA 1 – QUANTITATIVO DA SOLUÇÃO, item 6.1 deste 

Termo de Referência, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo 

Setor competente da SEMFAZ, acompanhada da via original da requisição. 

13.2 O pagamento será efetuado conforme a parcela de produtos/serviços atestados como 

recebidos até atingir o quantitativo máximo declarado no item 6.1 deste Termo de referência. 

13.3 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação de 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, 

sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária. 

13.4 Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela 

será devolvida a Contratada e o pagamento ficará pendente até que ela providencie as medidas 

sanadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação 

ou reapresentação do documento fiscal não respondendo a SEMFAZ por quaisquer encargos 

resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

 

14. DA ESTIMATIVA 

 

O valor médio estimado para contratação é de R$ 1.193.615,82, conforme 

Mapa Comparativo de Preços. 

 

15. DA VIGÊNCIA 

 

15.1. O CONTRATO a ser celebrado com a vencedora do certame terá vigência de 12 (doze) 

meses a contar da data de sua assinatura, ficando sua eficácia condicionada ao prazo de garantia 

ofertado pela licitante vencedora. 

 

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

16.1 A Contratante obriga-se a: 

16.1.1 Cumprir todas as normas e condições contidas no Termo de Referência e no Edital. 

16.1.2 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, mediante designação de representante, 

nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

16.1.3 Efetuar o pagamento da(s) fatura(s), dentro do prazo estipulado para tal, observando se a 

empresa encontra-se em dia com os encargos previstos em lei. 
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16.1.4 Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovado o recebimento das 

soluções, tais como licenças e etc, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os 

termos do contrato. 

16.1.5 Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento das 

soluções, objeto deste termo. 

16.1.6 Notificar por escrito, à CONTRATADA, ocorrências de eventuais imperfeições no curso de 

recebimento da solução, fixando prazo para sua correção. 

16.1.7 Fornecer todas as informações e esclarecimentos formalmente solicitados, proporcionando 

as facilidades indispensáveis à boa execução do contrato. 

 

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

17.1 A Contratada obriga-se a: 

17.1.1 Cumprir as exigências editalícias e as previstas no presente Termo de Referência. 

17.1.2 Executar o fornecimento da solução solicitados, obedecendo rigorosamente à 

especificação discriminada no Termo de Referência. 

17.1.3 Não transferir a terceiro a prestação do serviço, por qualquer forma, parcial ou 

integralmente, nem subcontratar a prestação a que está obrigada. 

17.1.4 Comunicar, por escrito, imediatamente, ao Fiscal do contrato, a impossibilidade de 

execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis. 

17.1.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração da Contratante ou 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento do material. 

 
São Luís (MA), 08 de agosto de 2016. 

 
 

Emerson Ramos Almeida 
Coordenador de Apoio Tecnológico 

Mat. 537436-1/SEMFAZ 

 
  Francisco Vinícius Guanaré B Borges 

Presidente da CPPL 
 
 
 

          Edlene Conceição Silva Lobo                                   Janaína Alencar Soares 
                    Membro da CPPL                                                        Membro da CPPL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APROVADO: 

 
 

Raimundo José Rodrigues do Nascimento 
Secretário Municipal da Fazenda 

 
 

São Luís,        /         / 2016 
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Anexo II 

MODELO “A” 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

IDENTIFICAÇÃO 

Empresa: 

 

CNPJ: 

Representante Legal: CPF: 

 

 

 

Para fins de participação no Pregão nº ___/2016, o licitante acima identificado DECLARA: 

 

1. Consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 

18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze). 

Local/Data/Assinatura: 

_________________, _____/______/______, ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação:  

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique o órgão (ou empresa) emissor. 
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ANEXO II 

MODELO “B” 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 147/2014 OU COOPERATIVA NOS TERMOS DA LEI 

11.488/2007. 

A empresa _____________________________________________________________, 

inscrita no CNPJ nº _____________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) 

Sr.(a.) ___________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

_______________ e do CPF nº _______________________, DECLARA, para fins do disposto do Edital, do 

PREGÃO PRESENCIAL N°. __/2016, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta 

empresa, na presente data, é considerada:  

(      ) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;  

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 147/2014.  

(   ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007. 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes na lei Complementar 

nº. 147/2014. 

________________________, __ de _______ de 2016 

_________________________________________________________________ 

Nome:  

Cargo:  

RG:  

OBS. 1) Assinalar com um “X” a condição da empresa. 

2) Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da Sessão, antes e separadamente dos 

envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas empresas que pretenderem se 

beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 147/2014, Lei 

Municipal 4.830/07 ou Lei Federal 11.488/2007. 
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ANEXO II 

MODELO “C” 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

 

A empresa ____________________________________________, inscrita no CNPJ 

n°___________________________, sediada em _______________________ por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)______________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º ______________ e 

do CPF no _______________, DECLARA, que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem 

como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao 

Edital. 

 

Local, _____de___________ de2016 

 

______________________________________________ 

(Representante legal) 
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ANEXO II 

MODELO “D” 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

A empresa ___________________________, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º 

_______________, sediada na ____________________(endereço completo), por seu representante legal, 

declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente 

data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe 

nenhum pedido de falência ou concordata. 

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos. 

 

Local, _____de___________ de2016 

 

______________________________________________ 

(Representante legal) 
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ANEXO II 

MODELO “E” 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

                           (Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 

constituído de (Identificação completa da licitante), doravante denominada Licitante, para fins do disposto no 

item (completar) do Edital (completar com identificação do Edital), declara, sob as penas da Lei, em especial o 

art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa 

não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer 

outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou 

discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da 

adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, 

discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; 

e 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

São Luís (MA), 

 

(Representante legal do licitante no âmbito da licitação, com identificação completa) 
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ANEXO III 

 

MINUTA CONTRATO 

 

 

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DA FAZENDA, E AEMPRESA XXX, PARA O 

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CONECTIVIDADE, 

ATIVOS DE REDE TIPO SWITCHES, PARA INFRAESTRUTURA 

FÍSICA DE REDES DE COMPUTADORES. 

 

 

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por intermédio da SECRETARIA 

MUNICIPAL DA FAZENDA – SEMFAZ, sediada na Av. Guaxenduba, nº 1455 – Bairro de Fátima, nesta 

capital, inscrita sob o CNPJ nº 06.307.102/0001-30, representada pelo Secretário Municipal da Fazenda, o 

Senhor RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO, portador do RG nº 96006005785 SSPDS/CE e 

CPF nº 202.639.453-91,neste ato denominada simplesmente de CONTRATANTE, e a empresa XXX, 

portadora do CNPJ nº XXX, sediada XXX, representada pelo Sr. (a) xxx, portador (a) do RG nº xxx e inscrito 

(a) no CPF sob nº xxx, doravante denominada CONTRATADA, vêm firmar o presente CONTRATO, 

realizado nos termos da Lei nº 8.666, de 21.6.93, com suas alterações subsequentes, e demais legislação 

que rege à espécie, sujeitando-se às normas dos supramencionados diplomas legais, mediante as cláusulas 

e condições a seguir estabelecidas 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução para infraestrutura física da rede de 

computadores, compreendendo: fornecimento de equipamentos de conectividade em redes de garantia de 

36 meses, para interligar todos os setores desta Secretaria e apoiar os sistemas de TI e soluções de 

negócio, observadas as especificações técnicas mínimas e os quantitativos constantes no Termo de 

Referência e neste Contrato.   

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO QUANTITATIVO 

2.1 O quantitativo máximo da solução a ser adquirida está descrito na Tabela 1 abaixo: 

 

TABELA 3 –  QUANTITATIVO DA SOLUÇÃO 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
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1 

SWITCH TIPO 1: SWITCH ETHERNET DE ALTA 

CAPACIDADE PARA A FUNÇÃO CORE DA REDE 

IPV4/IPV6 

2 

2 

 

SWITCH TIPO 2 – SWITCH ETHERNET  L3 PARA A 

FUNÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO E AGREGAÇÃO DA REDE 
12 

3 

 

SWITCH TIPO 3: SWITCH ETHERNET L2 DE ACESSO 

PARA REDE LOCAL 
22 

4 

 

BANCO DE HORAS PARA SOLUÇÕES (SERVIÇOS) EM 

SWITCHES (PACOTE DE 240 HORAS) COMPATÍVEL 

COM OS EQUIPAMENTOS DOS ITENS 1 a 3. 

1 

5 

 

TREINAMENTO HANDS-ON PARA SOLUÇÕES DE 

REDES ROTEADORES E SWITCHS (PACOTE DE 40 

HORAS) COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS DOS 

ITENS 1 e 2. 

1 

6 

 

TREINAMENTO HANDS-ON PARA SOLUÇÕES DE 

REDES ROTEADORES E SWITCHS (PACOTE DE 32 

HORAS) COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS DOS 

ITENS 3. 

1 

 

2.2 As especificações técnicas dos produtos e serviços que compõem a solução de Segurança da 

Informação a ser adquirida encontram-se descritas no item 3 deste Contrato.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  

3.1.Toda solução de conectividade de redes proposta deverá ser fornecida por um único fabricante de modo 

que tanto o suporte a solução quanto as funcionalidades sejam inteiramente integradas; 

3.2. O fornecedor da solução deverá prestar suporte técnico on-site em até 04 horas úteis após a abertura 

do chamado, durante a vigência do contrato; 

3.3.A garantia dos equipamentos deverá vigorar em um período de 3 anos; 

3.4. Em caso de queima no equipamento, a troca de peças deverá ocorrer no próximo dia útil; 

3.5. O fornecedor da solução deverá prestar suporte via e-mail e telefone 0800 em regime 8 x 5 durante a 

vigência do contrato; 

3.6. O fornecedor deverá apresentar declaração do fabricante da solução, ou do representante por este 

indicado, de que a revenda está apta a prestar os serviços ofertados; 
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3.7. As especificações técnicas da solução estão descritas nas Tabelas2 abaixo: 

 

TABELA 2 – LOTE ÚNICO – ITEM 01: 
 

8. SWITCH TIPO 1: SWITCH ETHERNET DE ALTA CAPACIDADE PARA A FUNÇÃO 

CORE DA REDE IPV4/IPV6 

1.22. Características Gerais 

1.1.17. Deve ser gerenciado pelo Sistema de Gerência descrito no ITEM 2.16. 

1.1.18. Todos os Switches devem ser do mesmo fabricante. 

1.1.19. Deve vir equipado com 02 cartões de interface, cada um com 24 portas 

1Gb Ethernet SFP e 2 portas de 10 Gb Ethernet XFP / SFP+. 

1.1.20. Possuir arquitetura de comutação non-Blocking. 

1.1.21. Permitir instalação em bastidor de 19". 

1.1.22. Deverá operar em temperaturas que possam variar entre 0º a 45º C, 

com umidade relativa do ar variando entre 10% a 90%. 

1.1.23. Possuir plano de controle separado do plano de encaminhamento. 

1.1.24. Possuir pelo menos 4 slots para interfaces de serviço. 

1.1.25. Possuir redundância de processador. 

1.1.26. Possuir redundância de switching fabric. 

1.1.27. Possuir arquitetura de encaminhamento distribuído. 

1.1.28. Possuir redundância de sistema de resfriamento/ventilação. 

1.1.29. Deverá ser totalmente hot-swappable. Ou seja, todos os módulos 

poderão ser inseridos e retirados do chassis sem a reinicialização do mesmo. 

1.1.30. Possuir estrutura Modular. 

1.1.31. Deverá possuir dois Módulos de Controle (principal e redundante), 

sendo um independente do outro, e com mecanismo tolerante a falhas. 

1.1.32. Deve ser capaz de recuperar-se, de forma automática, quando da falha 

dos componentes de controle do equipamento, tais como, switching fabric, 

processadores do plano de controle ou similares. 

1.23. Fonte de Alimentação 

1.23.1. Deve suportar a utilização de fontes alimentação AC de 110/220 V com 

seleção automática e DC -48V. 

1.23.2. Deve ser fornecido com fontes de alimentação AC de 110/220 V, com 

chaveamento automático e redundante. 

1.23.3. As fontes de alimentação instaladas devem ser interna ao chassis. 

1.23.4. As fontes de alimentação instaladas devem ser do tipo “hot-insertable” 

e “hot-removable”. 

1.23.5. A fonte de alimentação instalada deve alimentar e suportar a 

configuração solicitada. 

1.24. Capacidade e Desempenho 

1.24.1. Implementar capacidade de comutação por slot de interfaces igual ou 

superior à 40Gbps full duplex (80Gbps). 
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1.24.2. Implementar capacidade comutação agregada igual ou superior à 

160Gbps full duplex (320Gbps). 

1.24.3. Implementar capacidade de encaminhamento de pacotes IP igual ou 

superior a 55Mpps - por cartão de interfaces. 

1.24.4. Implementar capacidade de encaminhamento MPLS igual ou superior a 

55Mpps - por cartão de interface. 

1.24.5. A arquitetura do equipamento deve garantir funcionamento wire speed 

com pacotes a partir de 64 bytes 

1.24.6. Implementar capacidade de pelo menos 512 mil prefixos IPv4 (FIB) por 

sistema. 

1.24.7. Implementar capacidade de pelo menos 4 mil labels MPLS (LFIB) por 

sistema. 

1.24.8. Implementar capacidade de pelo menos 256 mil prefixos IPv6 (FIB) por 

sistema. 

1.25. BGP 

1.25.1. Implementar RFC 4271 BGPv4. 

1.25.2. Implementar RFC 1997 Communities and Attributes. 

1.25.3. Implementar RFC 1998 BGP Community Attribute in Multi-home 

Routing. 

1.25.4. Implementar RFC 2385 TCP MD5 Signature Option. 

1.25.5. Implementar RFC 2796 BGP Route Reflector. 

1.25.6. Implementar RFC 5492 Capability Advertisement with BGP-4. 

1.25.7. Implementar RFC 4360 BGP Extended Communities Attribute. 

1.25.8. Implementar RFC 2918 Route Refresh Capability. 

1.25.9. Implementar RFC 4893 BGP Support for Four-octet AS Number Space. 

1.25.10. Implementar RFC 5065 Autonomous System Confederations for BGP. 

1.25.11. Implementar RFC 4760 MP-BGP – Multiprotocol Extensions for BGP-4. 

1.25.12. Implementar pelo menos 512 peers BGP. 

1.25.13. Implementar NSR (Non-stop Routing) para BGP. 

1.25.14. Implementar RFC 4724 Graceful Restart Mechanism for BGP. 

1.25.15. Implementar definição de políticas de controle dos anúncios BGP. 

1.25.16. Implementar aplicação de expressões regulares para filtragem de 

anúncios. 

1.26. OSPF 

1.26.1. Implementar RFC 2328 OSPF Version 2. 

1.26.2. Implementar RFC 3101 OSPF NSSA. 

1.26.3. Implementa RFC 2370 OSPF Opaque LSA Option. 

1.26.4. Implementar RFC 3137 OSPF Stub Router Advertisement. 

1.26.5. Implementar NSR para OSPFv2. 

1.26.6. Implementar RFC 3623 Graceful OSPF Restart. 

1.26.7. Implementar RFC 3630 Traffic Engineering (TE) Extensions to OSPF 

Version 2. 
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1.26.8. Implementar pelo menos 128 áreas OSPFv2. 

1.26.9. Implementar pelo menos 512 adjacências OSPFv2. 

1.26.10. Implementar autenticação via "simple-password" e/ou "MD5". 

1.26.11. Implementar RFC 3021  -   Using 31 - Bit Prefixes. 

1.27. Multicast 

1.27.1. Implementar Multicast IPv4. 

1.27.2. Implementar pelo menos 2.000 grupos multicast. 

1.27.3. Implementar RFC 4601 Protocol Independent Multicast - Sparse Mode 

(PIM-SM). 

1.27.4. Implementar RFC 3569 An Overview of Source-Specific Multicast 

(SSM). 

1.27.5. Implementar RFC 1112 IGMP. 

1.27.6. Implementar RFC 2236 IGMP v2. 

1.27.7. Implementar RFC 3376 IGMP v3. 

1.28. Roteamento Geral 

1.28.1. Implementar redistribuição de rotas entre diferentes protocolos. 

1.28.2. Implementar a geração de logs dos protocolos. 

1.28.3. Implementar RFC3768 - Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP). 

1.28.4. Implementar pelo menos 16 sessões VRRP. 

1.28.5. Implementar RFC 1723 ou RFC 2453 (RIPv2); 

1.29. MPLS 

1.29.1. Implementar RFC 3031 MPLS Architecture. 

1.29.2. Implementar RFC 3032 MPLS Label Stack Encoding. 

1.29.3. Implementar RFC 5036 LDP Specification. 

1.29.4. Implementar RFC 3270 MPLS Support of Differentiated Services. 

1.29.5. Implementar RFC 3443 TTL in MPLS networks. 

1.29.6. Implementar pelo menos 120 sessões LDP. 

1.29.7. Implementar LDP targeted sessions. 

1.29.8. Implementar pelo menos 500 LDP targeted sessions. 

1.29.9. Implementar NSR para LDP. 

1.29.10. Implementar RFC 3478 - Graceful Restart Mechanism for Label 

Distribution Protocol. 

1.29.11. Suportar MPLS OAM: LSP Ping e LSP Traceroute. 

1.29.12. Implementar RFC 2702 Requirements for Traffic Engineering Over 

MPLS. 

1.29.13. Implementar RFC 3209 Extensions to RSVP for LSP tunnels. 

1.29.14. Implementar RFC 4090 Fast Reroute Extensions to RSVP-TE for LSP 

Tunnels. 

1.29.15. Implementar MPLS/TE sobre link aggregation. 

1.29.16. Implementar MPLS/FRR sobre link aggregation. 

1.30. VPN 

1.30.1. Implementar RFC 4447 - Pseudowire Setup and Maintenance Using the 
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Label Distribution Protocol (LDP). 

1.30.2. Implementar RFC 4448 - Encapsulation methods for transport of 

Ethernet over MPLS. 

1.30.3. Implementar RFC 4664 - Framework for Layer 2 Virtual Private 

Networks (L2VPNs). 

1.30.4. Implementar RFC 4665 - Service Requirements for Layer 2 Provider 

Provisioned Virtual Private Networks. 

1.30.5. Implementar pelo menos 4000 pseudowires Ethernet Ponto-a-Ponto 

(VPWS). 

1.30.6. Implementar VPLS com sinalização LDP - RFC 4762 - Virtual Private 

LAN Service Using Label Distribution Protocol (LDP) Signaling. 

1.30.7. Implementar Hierarchical VPLS (H-VPLS). 

1.30.8. Implementar pelo menos 2000 pseudowires Ethernet Multiponto (VPLS 

- Virtual Private LAN Service). 

1.31. IPv6 

1.31.1. Implementar RFC 2710 Multicast Listener  Discovery (MLD) for IPv6. 

1.31.2. Implementar RFC 3810 Multicast  Listener Discovery Version 2 (MLDv2) 

for IPv6. 

1.31.3. Implementar telnet e ssh sobre IPv6 para gerência do equipamento. 

1.31.4. Implementar RFC 2460 IPv6 Specification. 

1.31.5. Implementar RFC 2461 IPv6 Neighbor Discovery. 

1.31.6. Implementar RFC 2462 IPv6 Stateless Address Auto-Configuration. 

1.31.7. Implementar RFC 4443 ICMPv6. 

1.31.8. Implementar RFC 4291 IPv6 Addressing Architecture. 

1.31.9. Implementar RFC 3587 IPv6 Global Unicast Address Format. 

1.31.10. Implementar RFC 2464 Transmission of IPv6 over Ethernet Networks. 

1.31.11. Implementar RFC 4213 Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and 

Routers - Dual IP Layer. 

1.31.12. Implementar RFC 2740 OSPF for IPv6 (OSPFv3). 

1.31.13. Implementar PIM SM para IPv6 - RFC 4601. 

1.31.14. Implementar PIM SSM para IPv6 - RFC 3569. 

1.31.15. Implementar Multicast IPv6. 

1.32. Gerais de Interface 

1.32.1. Suportar interface 10GbE IEEE 802.3ae 

1.32.2. Suportar transceiver para fibra multimodo - 10GBASE-SR. 

1.32.3. Suportar transceiver para fibra monomodo - 10GBASE-LR. 

1.32.4. Suportar transceiver para fibra monomodo - 10GBASE-ER. 

1.32.5. Suportar transceiver para fibra monomodo - 10GBASE-ZR. 

1.32.6. Todas as interface de 10Gbps devem suportar a inserção de 

transceiver do tipo SFP+ ou XFP. 

1.32.7. Suportar contadores de frames recebidos e descartados para interfaces 

10GbE. 



 

 53 

PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1.32.8. Suportar interface 1GbE IEEE 802.3z para fibra óptica. 

1.32.9. Suportar transceiver para fibra multimodo - 1000BASE-SX. 

1.32.10. Suportar transceiver para fibra monomodo - 1000BASE-LX. 

1.32.11. Suportar transceiver para fibra monomodo - 1000BASE-ZX. 

1.32.12. Suportar transceiver para UTP, 10/100/1000BASE-T - padrão IEEE 

802.3ab 

1.32.13. Todas as interface de 1Gbps devem suportar a inserção de transceiver 

do tipo SFP. 

1.32.14. Suportar contadores de frames recebidos e descartados para interfaces 

1GE. 

1.32.15. Implementar pelo menos 8 enlaces em um mesmo bundle de interfaces 

(Link Aggregation). 

1.32.16. Implementar pelo menos 32 grupos de Link Aggregation. 

1.32.17. Deve ser compatível com o padrão IEEE 802.1Q Virtual Bridged LANs. 

1.32.18. Deve ser compatível com o padrão IEEE 802.1ad (Provider Bridges). 

1.32.19. Implementar jumbo frames (9188 Bytes). 

1.32.20. Implementar 802.1p tagging. 

1.32.21. Implementar 802.3x flow control. 

1.32.22. Suportar a autonegociação. 

1.32.23. Implementar 802.3ad (LACP). 

1.32.24. Implementar Ethernet Link OAM IEEE 802.3ah. 

1.32.25. Implementar Ethernet CFM IEEE 802.1ag. 

1.32.26. Implementar VLAN translation para inserção, remoção e substituição de 

VLAN. 

1.32.27. Implementar Ethernet Y.1731. 

1.33. Características L2 

1.33.1. Implementar pelo menos 4 mil VLANs ativas(não considerar 

mecanismos multiplicadores como por exemplo Q-in-Q). 

1.33.2. Implementar pelo menos 384 mil endereços MAC por sistema. 

1.33.3. Implementar 802.1D MAC Bridges. 

1.33.4. Implementar 802.1w Rapid STP. 

1.33.5. Implementar 802.1s Multiple Spanning Trees. 

1.33.6. Implementar tunelamento de protocolo L2 - STP e derivados. 

1.33.7. Implementar controle do recebimento de BPDU (BPDU Guard). 

1.33.8. Implementar entradas estáticas na tabela ARP. 

1.33.9. Implementar roteamento inter-VLAN. 

1.33.10. Implementar limites máximos de MAC por interface. 

1.33.11. Implementar limites máximos de MAC por VLAN/bridge domain. 

1.33.12. Deverá reescrever, incluir ou retirar VLAN IDs do Frame Ethernet. 

1.33.13. Deverá Implementar os mecanismos de proteção aos protocolos L2 e 

L3 contra ataques de rede com limitação de banda por hardware (storm control) para 

tráfegos de broadcast, multicast e destination lookup failure (DLF). Quando um Mac 
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de destino não se encontra na tabela FDB ocorre o DLF e então o pacote é 

descartado. 

1.33.14. Deve permitir a edição do Ethertype de VLAN externa, permitindo no 

mínimo os valores 0x8100 e 0x9100. 

1.33.15. Implementar tradução de VLANs (S-VLAN e C-VLAN). 

1.33.16. Implementar DHCP Relay, com inserção de informações (option 82). 

1.33.17. Implementar desativação de MAC Learning por interface. 

1.33.18. Implementar desativação de MAC Learning por VLAN. 

1.33.19. Implementar espelhamento de tráfego para interface de monitoração. 

1.33.20. Implementar mecanismo de isolamento de comunicação entre 

interfaces da mesma VLAN/Bridge Domain. 

1.34. Especificações do Metro Ethernet Forum (MEF) 

1.34.1. Conformidade com o padrão MEF 9 - Abstract Test Suite for Ethernet 

Services at the UNI. 

1.34.2. Conformidade com o padrão MEF 14 - Abstract Test Suite for Traffic 

Management Phase 1. 

1.35. QoS 

1.35.1. Implementar priorização de tráfego (QoS) por tipo de protocolo e por serviços 

da pilha TCP/IP. 

1.35.2. Implementar RFC 2474 - Definition of the Differentiated Services Field (DS 

Field) in the IPv4 and IPv6 Headers. 

1.35.3. Implementar RFC 2475 - An Architecture for Differentiated Services. 

1.35.4. Implementar RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF). 

1.35.5. Implementar RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF). 

1.35.6. Implementar Queue Management and Congestion Avoidance. 

1.35.7. Possuir 8 filas de QoS em hardware por porta. 

1.35.8. Deverá implementar o Rate Shapping com granularidade a partir de 64K bit/s 

por porta. 

1.35.9. Implementar Hierarchical QoS de no mínimo 2 níveis (PIR e CIR por classe 

de serviço e por cliente). 

1.35.10. Implementar filtros de hardware nos fluxos de Egress e Ingress. 

1.35.11. Implementar avaliação dos pacotes que excederem a especificação de 

banda, configurando ações tais como : transmissão sem modificação, transmissão 

com remarcação e descarte. 

1.35.12. Implementar RFC 2697 A Single Rate Three Color Marker. 

1.35.13. Implementar RFC2698 - A Two Rate Three Color Marker. 

1.35.14. Implementar mecanismo de priorização baseado em classes, com fila 

de alta prioridade. 

1.35.15. Implementar mecanismos de QoS: Strict Priority, WRR (Weighted 

Round Robin) e WFQ (Weighted Far Queueing). 

1.35.16. Implementar WRED - Weighted Random Early Detection 

1.35.17. Implementar classificação e marcação de pacotes baseada em 
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endereço de origem. 

1.35.18. Implementar classificação e marcação de pacotes baseada em porta de 

origem. 

1.35.19. Implementar classificação e marcação de pacotes baseada em 

endereço de destino. 

1.35.20. Implementar classificação e marcação de pacotes baseada em porta de 

destino. 

1.35.21. Implementar classificação e marcação de pacotes baseada em 

marcação DSCP. 

1.35.22. Implementar classificação e marcação de pacotes baseada em 

marcação IP Precedence. 

1.35.23. Implementar classificação e marcação de pacotes baseada em CoS 

(“Class of Service” – nível 2). 

1.35.24. Implementar classificação e marcação de pacotes baseada em MPLS 

EXP. 

1.35.25. Implementar aplicação de políticas de QoS em todas as portas físicas 

do equipamento. 

1.35.26. A aplicação de features de QoS e Rate shaping deve utilizar 

funcionalidades de hardware, não devendo causar impacto na performance de 

software do sistema. 

1.36. Gerenciamento 

1.36.1. Implementar SNMPv2. 

1.36.2. Implementar SNMPv3c. 

1.36.3. Implementar Syslog Local e Remoto, com capacidade de armazenamento de 

no mínimo 300 mensagens locais. 

1.36.4. Implementar múltiplos servidores Syslog remotos. 

1.36.5. Implementar RFC 1492 TACACS. 

1.36.6. Implementar RFC 2138 RADIUS Authentication. 

1.36.7. Implementar RFC 2139 RADIUS Accounting. 

1.36.8. Implementar autenticação dos administradores de rede usando RADIUS e 

TACACS+. 

1.36.9. Implementar mecanismos de AAA (Authentication, Authorization e 

Accounting). 

1.36.10. Implementar definição de grupos de usuários, com diferentes níveis de 

acesso. 

1.36.11. Implementar permitir controlar quais comandos usuários ou grupos de 

usuários podem emitir. 

1.36.12. Implementar sincronização externa de relógio via NTP ou SNTP. 

1.36.13. Implementar monitoração do uso de CPU do processador. 

1.36.14. Implementar monitoração do uso de memória do processador. 

1.36.15. Implementar monitoração do uso de CPU de line card. 

1.36.16. Implementar monitoração do uso de memória do line card. 



 

 56 

PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1.36.17. Implementar exportação de informações via XML. 

1.36.18. Implementar definição de alarmes de utilização de recursos. 

1.36.19. Implementar SSH e HTTPS. 

1.36.20. Implementar cópia de arquivos de configuração e imagens de firmware 

usando no mínimo um dos seguintes protocolos: TFTP/FTP/SFTP/SCP. 

1.36.21. Implementar gerência fora de banda por interface Ethernet dedicada. 

1.36.22. Deverá possuir interface Console padrão RS232D (EIA/TIA 561 – 

conector RJ45), ou disponibilizar adaptador, na quantidade de portas console, que 

atenda esse padrão. 

1.36.23. Permitir a criação de listas de acesso baseadas em endereços IP para 

limitar o acesso de gerência ao elemento de rede, possibilitando a definição dos 

endereços IP de origem das respectivas sessões. 

1.36.24. Implementar o armazenamento de múltiplas imagens de software e 

configuração(mínimo de 2 para imagens e 2 para configuração). 

1.36.25. Implementar comandos de depuração. 

1.36.26. Implementar as MIBs: RFC 1212, RFC 1213, RFC 1215, RFC 2665, 

RFC 2863 e RFC 3418. 

1.36.27. Implementar RMON de acordo com RFC 1757 e RFC 2021. 

1.37. Segurança 

1.37.1. Implementar pelo menos 8 mil listas de controle de tráfego (ACLs) em 

hardware. 

1.37.2. Implementar contadores para as listas de acesso. 

1.37.3. Implementar listas de acesso para o tráfego entrante e sainte. 

1.37.4. Implementar recursos contra ataques do tipo Denial of Service. 

1.38. TRANSCEIVER TIPO 01 – MÓDULO TRANSCEIVER PARA UTP – 

1000BASE-TX (PADRÃO IEEE 802.3AB) 

1.38.1. Características Gerais 

1.38.1.1. Compatível com os equipamentos do item 01. 

1.38.1.2. Deve possuir interface 1000BASE-TX (padrão IEEE 802.3AB); 

1.38.1.3. Deve possuir conector RJ45; 

1.38.1.4. Deverá vir acompanhado de patch cord CAT6 para interligação 

da porta a outro equipamento/Patch Panel. 

1.38.1.5. Deverão ser fornecidas quatro (04) unidades em conjunto com o 

item 01. 

1.39. TRANSCEIVER TIPO 02 – MÓDULO TRANSCEIVER PARA FIBRA 

MULTIMODO – 10GBASE-300 METROS (PADRÃO SFP+ OU XFP) 

1.39.1. Características Gerais 

1.39.1.1. Compatível com o equipamento do item 01. 

1.39.1.2. Deve possuir interface 10GBASE-SR; 

1.39.1.3. Deve operar com comprimento de onda de 850nm; 

1.39.1.4. Deve admitir a distância mínima de 330m; 

1.39.1.5. Deve ser compatível com o padrão XFP/SFP+; 
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1.39.1.6. Deve possuir conector Simplex tipo LC Duplex; 

1.39.1.7. Deve possuir uma trava para se fixar ao slot ótico; 

1.39.1.8. Deve ser compatível com fibra multimodo; 

1.39.1.9. Deverá vir acompanhado de cordão ótico monomodo para 

interligação da porta a outro equipamento/DIO. 

1.39.1.10. Deverão ser fornecidas cinco (05) unidades em conjunto 

com o item 01. 

1.40. TRANSCEIVER TIPO 03 – MÓDULO TRANSCEIVER PARA FIBRA 

MULTIMODO – 1000BASE - SX 550m (PADRÃO SFP) 

1.40.1. Características Gerais 

1.40.1.1. Compatível com os equipamentos dos itens 01 e 02. 

1.40.1.2. Deve possuir interface 1000BASE-SX (padrão IEEE 802.3z); 

1.40.1.3. Deve Operar com comprimento de onda de 850nm; 

1.40.1.4. Deve admitir a distância mínima de 550m; 

1.40.1.5. Deve ser compatível com o padrão SFP; 

1.40.1.6. Deve Possuir conector Simplex tipo LC Duplex; 

1.40.1.7. Deve Possuir uma trava para se fixar ao slot ótico; 

1.40.1.8. Deve ser compatível com fibra multimodo; 

1.40.1.9. Deverá vir acompanhado de cordão ótico multimodo para 

interligação da porta a outro equipamento/DIO. 

1.40.1.10. Deverão ser fornecidas vinte e uma (21) unidades em 

conjunto com o item 01. 

1.41. Adicionais 

1.41.1. Todos os requisitos , exceção àqueles de capacidade(prefixos IP e MAC), 

devem devem ser atendidos de forma concomitante, ou seja, a conformidade de um 

requisitos não pode afetar a disponibilidade dos demais. 

1.41.2. Todos os slots não ocupados por interfaces devem vir fechados com tampa 

cega. 

1.41.3. Devem ser fornecidos os materiais de instalação que são constituídos por 

cabos de alimentação e miscelâneas para fixação em rack e identificação do 

equipamento. 

1.41.4. Considerar as interfaces indicadas no item do equipamento, sendo 15 metros 

a distãncia entre o patch pannel e o equipamento, e de 5 metros entre o DGO e o 

equipanento. 

1.41.5. Considerar cabo UTP cat 6. Os conectores do lado do DGO serão fornecidos 

na fase de definição do projeto de instalação. A disponibilização de DGO e patch 

panel será de responsabilidade da contratada. 

 
1.42. SISTEMA DE GERÊNCIA DE REDES - HW E SW COMPATÍVEL COM OS 

EQUIPAMENTOS DOS ITENS 1 E 2 

1.42.1. Deverá ser fornecido Sistema de Gerencia conforme descrição no item 2.16 

desta especificação. 
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9. SWITCH TIPO 2 – SWITCH ETHERNET L3 PARA A FUNÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO E 

AGREGAÇÃO DA REDE 

9.1. Características Gerais 

9.1.1. Deve ser gerenciado pelo Sistema de Gerência do ITEM 7. 

9.1.2. Todos os Switches devem ser do mesmo fabricante. 

9.1.3. Switch ethernet compatível com as seguintes características: 

9.1.4. Roteamento IP (Camada 3) 

9.1.5. Fast Ethernet (802.3u) 

9.1.6. Giga Ethernet (802.3ab, 802.3z) 

9.1.7. 10 Giga Ethernet (802.3ae) 

9.1.8. Stacking 

9.1.9. MPLS 

9.1.10. Possuir no mínimo 44 portas 1GE 10/100/1000Base-T, 4 portas combo 1GE 

elétrica/SFP e 2 portas 10GE (XFP ou SFP+). 

9.1.11. O equipamento deve apresentar altura de 1U, montável em rack de 19’’ 

devendo este vir acompanhado dos devidos acessórios para tal. 

9.1.12. Suportar operação normal em temperaturas de 0 a 50°C. 

9.1.13. Umidade Relativa 10% até 90% sem condensação. 

9.1.14. O equipamento deverá possuir ventilação forçada e adequada à 

operacionalização do equipamento. 

9.1.15. O equipamento é de primeira qualidade, novo, sem uso, de fabricação 

recente (fabricado no máximo a 6 meses antes da data de entrega) e com 

acabamento apropriado. 

9.2. Fonte de Alimentação 

9.2.1. Possuir fonte de alimentação AC de 110/220 V, com chaveamento 

automático (Deve permitir fonte redundante). 

9.2.2. Deve vir equipado com fontes de alimentação redundantes, podendo a 

segunda fonte ser externa desde que com tamanho máximo de 1 RU. 

9.2.3. A fonte de alimentação instalada pode ser interna ou externa ao chassis. 

9.2.4. A fonte de alimentação instalada alimenta e suporta a configuração 

solicitada. 

9.2.5. Caso a fonte de alimentação redundante seja externa, deve possuir tamanho 

máximo de 1RU. 

9.3. Desempenho 

9.3.1. O equipamento possui hardware específico com tecnologia ASICs 

(Application-Specific Integrated Circuits) para tratar pacotes, filtros, policies e etc. 

9.3.2. Possuir arquitetura non-blocking, wire-speed interna. 

9.3.3. Implementar capacidade de comutação agregada maior ou igual a 184 Gbps, 

entrando e saindo simultaneamente. 

9.3.4. Capacidade de encaminhamento de pacotes de no mínimo 136Mpps, com 

pacotes de, no máximo 64 bytes. 
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9.3.5. Camada de Comutação 

9.4. Funcionalidades L2 

9.4.1. Implementar no mínimo 4.000 VLANs ativa (não considerar mecanismos 

multiplicadores como por exemplo Q-in-Q). 

9.4.2. Implementar no mínimo 32.000 endereços MAC. 

9.4.3. Implementar 802.1Q Virtual Bridged LANs. 

9.4.4. Implementar 802.1Q-in-Q (VLAN stacking). 

9.4.5. Implementar 802.1ad (Provider Bridges). 

9.4.6. Implementar jumbo frames (9000 Bytes). 

9.4.7. Implementar 802.1p tagging. 

9.4.8. Implementar 802.3x flow control. 

9.4.9. Implementar autonegociação. 

9.4.10. Implementar modo Full Duplex. 

9.4.11. Implementar 802.3ad (LACP). 

9.4.12. Implementar 802.1D MAC Bridges. 

9.4.13. Implementar 802.1w Rapid STP. 

9.4.14. Implementar 802.1s Multiple Spanning Trees. 

9.4.15. Implementar listas de acesso layer 2 em HW. 

9.4.16. Implementar 802.1ab Link Layer Discovery Protocol (LLDP). 

9.4.17. Implementar dual-mode VLANs, isto é, VLANs cujas portas podem trabalhar 

simultâneamente no modo “tagged” e “untagged”. 

9.4.18. Implementar o tunelamento de protocolo L2 - STP e derivados. 

9.4.19. Implementar controle do recebimento/filtragem de BPDU (BPDU Guard e 

Filtering). 

9.4.20. Implementar entradas estáticas na tabela ARP. 

9.4.21. Implementar Port-Based VLAN, com possibilidade de overlap de portas. 

9.4.22. Deverá Implementar recurso de VLANs baseada em: Protocol-Based e MAC-

Based. 

9.4.23. Deverá reescrever, incluir ou retirar VLAN IDs do Frame Ethernet. 

9.4.24. Implementar "Aging" de L2 (MAC) por VLAN/Bridge Domain. 

9.4.25. Implementar definição de "Aging" por inatividade ou por tempo absoluto. 

9.4.26. Implementar definição de VLAN em VLAN, seguindo IEEE802.1ad ou 

IEEE802.1QinQ. 

9.4.27. Implementar IEEE 802.1QinQ seletivo. 

9.4.28. Implementar tradução de VLANs (S-VLAN e C-VLAN). 

9.4.29. Implementar Multicast IPv4. 

9.4.30. Implementar no mínimo 1000 rotas multicast. 

9.4.31. Implementar RFC 1112 IGMP. 

9.4.32. Implementar RFC 2236 IGMP v2. 

9.4.33. Implementar RFC 3376 IGMP v3. 

9.5. Funcionalidades L3 

9.5.1. Implementar a configuração de rotas estáticas. 
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9.5.2. Implementar redistribuição de rotas entre diferentes protocolos. 

9.5.3. Implementar geração de logs dos protocolos. 

9.5.4. Implementar e suportar os seguintes protocolos: 

9.5.5. RFC 1723 ou RFC 2453 (RIPv2); 

9.5.6. RFC 2328 (OSPFv2); 

9.5.7. RFC 1587 ou RFC 3101 (OSPF NSSA); 

9.5.8. RFC 3623 Graceful OSPF Restart; 

9.5.9. RFC 4601 PIM-SM; 

9.5.10. RFC 4607 PIM-SSM; 

9.5.11. pelo menos 8 áreas OSPFv2; 

9.5.12. pelo menos 15 adjacências OSPFv2; 

9.5.13. Implementar autenticação via "simple-password" e/ou "MD5"; 

9.5.14. Implementar e suportar RFC 2338 ou RFC 3768 – VRRP para IPv4 (Virtual 

Router Redundancy Protocol ) ou funcionalidade similar. 

9.5.15. Quando operar como um equipamento L3, a capacidade mínima de rotas 

IPV4: 12k. 

9.5.16. Quando operar como um equipamento L3, a capacidade mínima de rotas 

IPV6: 6k. 

9.5.17. Implementa o switching de nível 3 (três) em Wire Speed. 

9.6. MPLS 

9.6.1. Implementar RFC 3031 MPLS Architecture. 

9.6.2. Implementar RFC 3032 MPLS Label Stack Encoding. 

9.6.3. Implementar RFC 5036 LDP Specification. 

9.6.4. Implementar RFC 3270 MPLS Support of Differentiated Services. 

9.6.5. Implementar RFC 3443 TTL in MPLS networks. 

9.6.6. Implementar pelo menos 60 sessões LDP. 

9.6.7. Implementar LDP targeted sessions. 

9.6.8. Implementar pelo menos 200 LDP targeted sessions. 

9.6.9. Implementar NSR para LDP. 

9.6.10. Suportar MPLS OAM: LSP Ping e LSP Traceroute. 

9.6.11. Implementar RFC 2702 Requirements for Traffic Engineering Over MPLS. 

9.6.12. Implementar RFC 3209 Extensions to RSVP for LSP tunnels. 

9.6.13. Implementar RFC 4090 Fast Reroute Extensions to RSVP-TE for LSP 

Tunnels. 

9.7. OAM 

9.7.1. Implementar Ethernet Link OAM IEEE 802.3ah. 

9.7.2. Implementar Ethernet CFM IEEE 802.1ag. 

9.7.3. Implementar Ethernet Y.1731. 

9.7.4. Implementar Ethernet LMI. 

9.8. MEF 

9.8.1. Possuir compatibilidade com os padrões MEF 9 e 14. 

9.9. Características Gerais de Interface 
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9.9.1. Suportar interface 1GE IEEE 802.3z para fibra óptica. 

9.9.2. Suportar transceiver para fibra multimodo - 1000BASE-SX. 

9.9.3. Suportar transceiver para fibra monomodo - 1000BASE-LX. 

9.9.4. Suportar transceiver para fibra monomodo - 1000BASE-ZX (mínimo 80km). 

9.9.5. Suportar portas UTP, 1000BASE-T - padrão IEEE 802.3ab. 

9.9.6. Suportar transceiver para fibra monomodo - 1000BASEBX10 e 1000BASE-

BX10-U para aplicações bidirecionais em fibra única. 

9.9.7. Implementar contadores de frames recebidos e descartados para interfaces 

1GE. 

9.9.8. Implementar agregação de enlaces Ethernet 1GE. 

9.9.9. Implementar agregação de pelo menos 8 interfaces. 

9.9.10. Implementar Auto-MDIX (automatic medium-dependent interface crossover) 

para as portas elétricas. 

9.9.11. Implementar no mínimo 128 grupos de interfaces agregadas por sistema. 

9.9.12. Implementar o Link Flap Detection. Utilizado para detectar interfaces que 

continuamente sinalizam “Up” e “Down” devido a algum problema. 

9.9.13. Suportar interface 10GbE IEEE 802.3ae LAN PHY. 

9.9.14. Suportar transceiver para fibra multimodo - 10GBASE-SR. 

9.9.15. Suportar transceiver para fibra multimodo - 10GBASE-LR. 

9.9.16. Suportar transceiver para fibra monomodo - 10GBASE-ER. 

9.9.17. Suportar transceiver para fibra monomodo - 10GBASE-ZR (mínimo 80km ). 

9.9.18. Implementar contadores de frames recebidos e descartados para interfaces 

10GE. 

9.9.19. Implementar agregação de enlaces Ethernet 10GE. 

9.10. QoS 

9.10.1. Implementar QoS do nível L2 até L4. 

9.10.2. Implementar priorização de tráfego (QoS) por tipo de protocolo e por serviços 

da pilha TCP/IP. 

9.10.3. Implementar RFC 2474 - Definition of the Differentiated Services Field (DS 

Field) in the IPv4 and IPv6 Headers. 

9.10.4. Implementar DiffServ - RFC 2475 - An Architecture for Differentiated 

Services. 

9.10.5. Implementar RFC 2474 DiffServ Precedence, including 8 queues/port. 

9.10.6. Implementar RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF). 

9.10.7. Implementar RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF). 

9.10.8. Implementar RFC 2475 DiffServ Core and Edge Router Functions. 

9.10.9. Implementar pelo menos 8 filas de QoS (em hardware) por porta. 

9.10.10. Deverá implementar o Rate Shapping Bidirecional (Ingress e Egress) 

com granularidade a partir de 64K bit/s por porta. 

9.10.11. Implementar Egress Shaping. 

9.10.12. Implementar Ingress Policing. 

9.10.13. Implementar mecanismos para avaliação dos pacotes que excederem a 
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especificação de banda, configurando ações tais como: transmissão sem 

modificação, transmissão com remarcação e descarte. 

9.10.14. Implementar RFC 2697 A Single Rate Three Color Marker. 

9.10.15. Implementar configuração de 2 rate 3 color policer ou shaper - 

RFC2698 - A Two Rate Three Color Marker. 

9.10.16. Implementar mecanismo de priorização baseado em classes. 

9.10.17. Implementar mecanismos de QoS Strict Priority, WFQ(Weighted Fair 

Queuing) e WRR (Weighted Round Robin). 

9.10.18. Implementar WRED - Weighted Random Early Detection. 

9.10.19. Implementar funcionalidades de controle e limitação de tráfego com 

garantia de banda por classe de serviço. 

9.10.20. Implementar classificação e marcação de pacotes baseada em 

endereço de origem. 

9.10.21. Implementar classificação e marcação de pacotes baseada em porta de 

origem. 

9.10.22. Implementar classificação e marcação de pacotes baseada em 

endereço de destino. 

9.10.23. Implementar classificação e marcação de pacotes baseada em porta de 

destino. 

9.10.24. Implementar classificação e marcação de pacotes baseada em 

marcação DSCP. 

9.10.25. Implementar classificação e marcação de pacotes baseada em 

marcação IP Precedence. 

9.10.26. Implementar classificação e marcação de pacotes baseada em CoS 

(“Class of Service” – nível 2). 

9.10.27. Implementar funcionalidade que permita o mapeamento do tráfego via 

lista de controle. 

9.10.28. Implementar aplicação de políticas de QoS em todas as portas físicas 

do equipamento. 

9.10.29. A aplicação de features de QoS e Rate shaping não deve causar 

impactos significativos no sistema, a ponto de degradar os serviços. 

9.10.30. Implementar a leitura, classificação e remarcação de QoS (802.1p e 

DSCP). 

9.11. Gerenciamento 

9.11.1. Os Switches deverão possuir pelo menos uma porta serial RS-232 para 

acesso ao equipamento, via console com conector DB-9 ou RJ45. 

9.11.2. A Memória Flash instalada deve ser suficiente para comportar no mínimo 

duas imagens do Sistema Operacional simultaneamente, permitindo que seja feito 

um upgrade de Software e a imagem anterior seja mantida. 

9.11.3. Implementar os seguintes grupos de RMON através da RFC1757: History, 

Statistics, Alarms e Events. 

9.11.4. Deverá armazenar simultaneamente mais de uma configuração do 
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equipamento em memórias tipo Flash ou disco rígido. 

9.11.5. Deverá realizar o upload e download da configuração. 

9.11.6. Implementar SNMPv2c. 

9.11.7. Implementar SNMPv3. 

9.11.8. Implementar pelo menos os seguintes níveis de segurança para SNMPv3: 

Com autenticação e sem privacidade, com autenticação e com privacidade. 

9.11.9. Implementar SSH v2 server. 

9.11.10. Implementar cópia de arquivos de configuração e imagens de firmware 

usando no mínimo um dos seguintes protocolos: TFTP/FTP/SFTP/SCP. 

9.11.11. Implementar gerência fora de banda por interface dedicada. 

9.11.12. Deverá possuir interface Console padrão RS232 (EIA/TIA 561 – 

conector RJ45), ou disponibilizar adaptador, na quantidade de portas console, que 

atenda esse padrão. 

9.11.13. Caso o equipamento possua funcionalidade de acesso por Telnet ou via 

HTTP, o equipamento deverá permitir que estas sejam desabilitadas, através de 

configuração, sem prejuízo às demais funcionalidades do mesmo. 

9.11.14. Implementar criação de listas de acesso baseadas em endereços IP 

para limitar o acesso ao elemento de rede via Telnet ou SSH, possibilitando a 

definição dos endereços IP de origem das respectivas sessões: 

9.11.15. Implementar comandos de depuração. 

9.11.16. Implementar recursos de segurança conforme IEEE 802.1X. 

9.11.17. Implementar RFC 854 Telnet client and server. 

9.11.18. Implementar RFC 2131 BOOTP/DHCP relay. 

9.11.19. Implementar RFC 1157 SNMPv1. 

9.11.20. Implementar RFC 1212, RFC 1215 MIB-II, Ethernet-Like MIB & TRAPs. 

9.11.21. Implementar RFC 1573 Evolution of Interfaces Group of MIB II. 

9.11.22. Implementar RFC 1650 Ethernet-Like MIB (update of RFC 1213 for 

SNMPv2). 

9.11.23. Implementar RFC 1901 – 1908 SNMP Version 2c, SMIv2 and Revised 

MIB-II. 

9.11.24. Implementar RFC 2570 – 2575 SNMPv3, user based security, 

encryption and authentication. 

9.11.25. Implementar RFC 2576 Coexistence between SNMP Version 1, Version 

2- and Version3. 

9.11.26. Implementar RFC 2665 Ethernet-Like-MIB. 

9.11.27. Implementar RFC 2674 802.1p / 802.1Q MIBs. 

9.11.28. Implementar RFC 2233 Interface MIB. 

9.11.29. Implementar restrição de encaminhamento de frames somente para 

MACs específicos, aprendidos dinamicamente (port security). 

9.11.30. Implementar restrição de encaminhamento de frames somente para 

MACs específicos, definidos estáticamente (port security). 

9.11.31. Implementar DHCP Helper Address (definição de endereço de servidor 
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DHCP). 

9.11.32. Implementar DHCP Relay, com inserção de informações (option 82). 

9.11.33. Implementar desativação de MAC Learning por interface. 

9.11.34. Implementar desativação de MAC Learning por VLAN. 

9.11.35. Implementar espelhamento de tráfego para portas locais. 

9.11.36. Implementar espelhamento de tráfego para portas remotas (em outros 

equipamentos). 

9.11.37. Implementar no mínimo 4 sessões simultâneas de espelhamento de 

tráfego. 

9.11.38. Implementar mecanismo de isolamento de comunicação entre 

interfaces da mesma VLAN/Bridge Domain. 

9.11.39. Implementar protocolo otimizado para anéis baseados em L2: ITU-T 

G.8032, REP, EAPS ou similar. 

9.11.40. Implementar reescrever, incluir ou retirar VLAN IDs do Frame Ethernet. 

9.12. Segurança 

9.12.1. Implementar Syslog Local e Remoto, com capacidade de armazenamento de 

no mínimo 300 mensagens locais. 

9.12.2. Implementar múltiplos servidores Syslog remotos. 

9.12.3. Implementar RFC 1492 TACACS+. 

9.12.4. Implementar RFC 2138 RADIUS Authentication. 

9.12.5. Implementar RFC 2139 RADIUS Accounting. 

9.12.6. Implementar autenticação dos administradores de rede usando RADIUS e 

TACACS+. 

9.12.7. Implementar mecanismos de AAA (Authentication, Authorization e 

Accounting) com garantia de entrega. 

9.12.8. Implementar mecanismo para controlar quais comandos usuários ou grupos 

de usuários podem emitir. 

9.12.9. Implementar autenticação mútua entre o servidor AAA e o cliente AAA. 

9.12.10. Implementar RFC 1305 Network Time Protocol (Version 3) ou RFC 

2030 –Simple Network Time Protocol (version 4). 

9.12.11. Implementar monitoração do uso de CPU do processador via SNMP. 

9.12.12. Implementar monitoração do uso de memória do processador via 

SNMP. 

9.12.13. Implementar monitoração do uso de CPU do processador via comando 

de operação. 

9.12.14. Implementar monitoração do uso de memória do processador via 

comando de operação. 

9.12.15. Implementar menos 1000 listas de controle de tráfego (ACLs) para Ipv4. 

9.12.16. Implementar listas de controle complexas sem perda de desempenho. 

9.12.17. Implementar contadores para as listas de acesso. 

9.12.18. Implementar listas de acesso para o tráfego entrante e sainte. 

9.12.19. Implementar o policiamento ou controle de acesso ao plano de controle. 
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9.12.20. Implementar recursos contra ataques do tipo Denial of Service. 

9.12.21. Todos os requisitos, exceção àqueles de capacidade (prefixo IP e 

MAC), devem ser atendidos de forma concomitante, ou seja, a conformidade de um 

requisito não pode afetar a disponibilidade dos demais. 

9.12.22. Implementar limites máximos de MAC por interface. 

9.12.23. Implementar limites máximos de MAC por VLAN/bridge domain. 

9.12.24. Deverá Implementar os mecanismos de proteção aos protocolos L2 

contra ataques de rede com limitação de banda para tráfegos de broadcast (storm), 

multicast e destination lookup failure (DLF). Quando um Mac de destino não se 

encontra na tabela FDB ocorre o DLF e então o pacote é descartado. 

9.12.25. Implementar taxa máxima de Broadcast, Multicast e Unicast-

desconhecido controlada por porta (storm control). 

9.13. Stacking 

9.13.1. O switch fornecido deverá ser empilhável. O empilhamento deve ser feito 

através de cabo dedicado e não deve consumir interfaces de rede. 

9.13.2. O empilhamento deve ser feito em anel para garantir que, na eventual falha 

de um link, a pilha continue a funcionar. 

9.13.3. Em caso de falha do switch controlador da pilha, um controlador “backup” 

deve ser selecionado de forma automática, sem que seja necessária intervenção 

manual. 

9.13.4. Deve implementar espelhamento de tráfego entre portas residentes em 

switches diferentes da pilha. 

9.13.5. Deve ser possível agregar links utilizando diferentes portas em diferentes 

switches em uma mesma pilha. 

9.13.6. A pilha de switches deve ser gerenciada como uma entidade única e através 

de um único endereço IP. 

9.13.7. Deve ser fornecido o cabo para empilhamento. 

9.13.8. Deve ser possível empilhar pelo menos 08 (oito) destes switches. 

9.13.9. Velocidade mínima de empilhamento de 12 Gbps full duplex por porta (min 2 

portas). 

9.14. TRANSCEIVER TIPO 03 – MÓDULO TRANSCEIVER PARA FIBRA 

MULTIMODO – 1000BASE - SX 550m (PADRÃO SFP) 

9.14.1. Características Gerais 

9.14.1.1. Compatível com os equipamentos dos itens 01 e 02. 

9.14.1.2. Deve possuir interface 1000BASE-SX (padrão IEEE 802.3z); 

9.14.1.3. Deve Operar com comprimento de onda de 850nm; 

9.14.1.4. Deve admitir a distância mínima de 550m; 

9.14.1.5. Deve ser compatível com o padrão SFP; 

9.14.1.6. Deve Possuir conector Simplex tipo LC Duplex; 

9.14.1.7. Deve Possuir uma trava para se fixar ao slot ótico; 

9.14.1.8. Deve ser compatível com fibra multimodo; 

9.14.1.9. Deverá vir acompanhado de cordão ótico multimodo para 
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interligação da porta a outro equipamento/DIO. 

9.14.1.10. Deverão ser fornecidas quatro (04) unidades em conjunto 

com o item 02. 

9.15. Adicionais 

9.15.1. Devem ser fornecidos os materiais de instalação que são constituídos por 

cabos de alimentação e miscelâneas para fixação em rack e identificação do 

equipamento.. 

9.15.2. Considerar as interfaces indicadas no item do equipamento, sendo 15 metros 

a distãncia entre o patch pannel e o equipamento, e de 5 metros entre o DGO e o 

equipanento. 

9.15.3. Considerar cabo UTP cat 6. Os conectores do lado do DGO serão fornecidos 

na fase de definição do projeto de instalação. A disponibilização de DGO e patch 

panel será de responsabilidade da contratada. 

9.16. SISTEMA DE GERÊNCIA DE REDES - HW E SW COMPATÍVEL COM OS 

EQUIPAMENTOS DOS ITENS 1 E 2 

9.16.1. Características Gerais 

9.16.1.1. Considerar um Sistema de Gerência que possua as seguintes 

funcionalidades: 

9.16.1.2. O sistema deve ser capaz de gerenciar os Equipamentos dos 

itens 1 e 2, especificados no termo de referência. 

9.16.1.3. Deverá ser do mesmo fabricante dos Equipamentos dos itens 1 e 

2. 

9.16.1.4. Disponibilizar relatórios de auditoria apresentando o usuário e 

horário em que cada ação foi executada. 

9.16.1.5. Deve ser possível o agendamento de relatórios, com envio de e-

mail. 

9.16.1.6. Disponibilizar ferramenta para configuração de relatórios 

favoritos, criando atalhos com campos de filtragem pré-definidos. 

9.16.1.7. Deve haver controle de acesso para usuários com níveis de 

acesso distintos para as funcionalidades do sistema e para a 

operação e gerência dos NE’s. Além disso deve ser capaz de 

permitir as seguintes operações de gerência sobre cada usuário 

cadastrado para acesso ao sistema: Criar, Alterar, Remover, 

Visualizar, Ativar e Desativar. 

9.16.1.8. Deve ser possível adicionar links nos mapas topológicos 

automaticamente a partir de informações reportadas pelos 

elementos de rede. 

9.16.1.9. Ferramenta para visualização e correlação de eventos por porta 

customizáveis pelo usuário. 

9.16.1.10. Deve ser possível verificar a consistência dos links 

cadastrados nos mapas topológicos em relação às informações 

reportadas pelos elementos de rede. 
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9.16.1.11. Deve permitir a gerência de topologias de proteção L2 

(EAPS e xSTP) como uma estrutura topológica centralizada, com 

provisionamento dos diversos elementos envolvidos em tela 

unificada e visualização das informações específicas de toda 

estrutura EAPS ou xSTP em questão. 

9.16.1.12. Provisionamento point-and-click e fim-a-fim de serviços de 

usuário, com descoberta automática de caminho, em janela unificada 

independente das topologias no caminho serem L2 ou L3. 

9.16.1.13. Cadastro administrativo de templates de configuração 

para os diversos tipos de serviço existentes, e aplicação 

transparente desses templates na rede quando um serviço é criado. 

9.16.1.14. Deve permitir inserções e remoções de elementos em 

topologias, com ajuste automático das configurações afetadas. 

9.16.1.15. Deve permitir a troca de portas em links existentes, com 

ajuste automático das configurações afetadas. 

9.16.1.16. Alterações de configuração feitas por fora do sistema de 

gerência (por exemplo, via CLI), devem ser sinalizadas em tempo 

real pelo sistema. 

9.16.1.17. Em casos de alterações de configuração externas feitas 

nos elementos, o sistema deve apresentar todas as diferenças entre 

a configuração da gerência e do elemento, item a item, e em 

estrutura hierárquica, agrupando configurações similares. 

9.16.1.18. Em casos de alterações de configuração externas feitas 

nos elementos, o sistema deve permitir o alinhamento parcial e total 

das configurações, seja no sentido elemento => gerência ou no 

sentido gerência => elemento. Deve ser possível alinha parte das 

configurações num sentido, e uma outra parte em outro sentido. 

9.16.1.19. Quando houver configurações legadas na rede, realizadas 

sem o uso do sistema, deve permitir a importação dessas 

configurações como estruturas topológicas ou serviços, de forma 

que possam passar a ser gerenciados como se tivessem sido 

originalmente criadas via sistema. 

9.16.1.20. Deve permitir a importação de diversos serviços legados 

da rede, que passem por um mesmo equipamento, em operação 

unificada, sem necessidade de importar ou selecionar cada serviço 

individualmente. 

9.16.1.21. Deve fazer backup de todas as configurações dos 

elementos de rede. Essa mesma ferramenta deverá também permitir 

o agendamento de operações de backup destas configurações. 

9.16.1.22. O Software de Gerenciamento deve permitir no mínimo o 

acesso de 05 (cinco) usuários simultâneos. 

9.16.1.23. Mínimo de 50 elementos a serem gerenciados por esta 
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plataforma. Considerar um acréscimo de 25% nas quantidades de 

cada equipamento deste lote nos primeiros 2 anos de uso da 

plataforma. 

9.16.1.24. Para esta plataforma devem ser fornecidos 02 (dois) 

servidores com suas respectivas licenças de software como 

Windows, Linux, Oracle, etc. 

9.16.1.25. As especificações de Hardware mínimo para cada servidor 

são: 

• Gabinete de rack com altura máxima de 2U; 
• Processador Intel® Xeon® E5-2620 v3 2.4GHz, 15M Cache, 8.00GT/s    QPI, 

Turbo, HT, 6C/12T (85W) Max Mem 1866MHz ou similar. 
• Memória RAM: 32 Gb 
• Disco Rígido: Dois (02) discos de 1TB Sata 7,2k RPM 
• Duas interfaces de Rede 10/100/1000 Mbps 
• Fonte de Alimentação Redundante com no mínimo 550W de potência. 
• Garantia On-Site de 36 meses. 

9.16.1.26. Deverá ser considerado os valores para instalação e 

configuração completa dos servidores e da plataforma de gerência 

no ambiente da CONTRATANTE. 

 

10. SWITCH TIPO 3: SWITCH ETHERNET L2 DE ACESSO PARA REDE LOCAL 

10.1. Características 

10.1.1. Switch Ethernet compatível com as tecnologias Ethernet, Fast Ethernet, 

Gigabit Ethernet com suporte a módulos de fibra (SFP+). 

10.1.2. Todos os Switches devem ser do mesmo fabricante. 

10.1.3. O equipamento deve ter altura máxima de 1U, montável em rack de 19’’ 

devendo este vir acompanhado dos devidos acessórios para tal. 

10.1.4. Possuir 24 (Vinte e quatro) portas Giga Ethernet 10/100/1000 Base-Tx 

conectores RJ 45 com velocidade e modo de operação (full-duplex). 

10.1.5. Adicionalmente possuir 4 (quatro) portas óticas para possibilitar a inserção 

de módulos óticos 1G/10G (SFP/SFP+) com velocidade e modo de operação full-

duplex . Os SFP´s devem suportar a leitura de informações de inventário (Digital 

Diagnostics). 

10.1.6. O equipamento deverá apresentar LEDs indicadores para de link e 

atividades nas portas, LED indicador de taxa máxima estabelecida na portas e LED 

de status do sistema. 

10.1.7. Temperatura de operação 0°C a 45°C. 

10.1.8. O equipamento deverá ser de primeira qualidade, novo, sem uso, de 

fabricação recente (fabricado no máximo a 6 meses antes da data de entrega) e com 

acabamento apropriado. 

10.2. Fonte de Alimentação 

10.2.1. Possuir fonte de alimentação AC de 110 a 220 Vac, 50Hz ou 60Hz. 

10.2.2. A fonte de alimentação instalada deve ser interna ao chassis e possuir 
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suporte a fonte redundante. 

10.3. Desempenho 

10.3.1. Possuir Arquitetura non-blocking, wire-speed interna. 

10.3.2. Possuir capacidade de comutação de no mínima 136 Gbps. 

10.3.3. Possuir a capacidade de processamento de no mínimo 100 Mpps. 

10.3.4. Apresentar a capacidade de MAC Address Table de 16K. 

10.4. Funcionalidades Gerais 

10.4.1. Todas as portas devem implementar o JUMBO Frame com tamanho mínimo 

de 9KB. 

10.4.2. Suportar configuração de até 1024 VLANs com até 4090 Ids. 

10.4.3. Suportar VLANs dinâmicas através de GVRP. 

10.4.4. Implementar o padrão IEEE 802.1D – Classic Spanning Tree. 

10.4.5. Implementar o padrão IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree. 

10.4.6. Implementar o padrão IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree. 

10.4.7. Todas as portas devem implementar a configuração estática e dinâmica via 

LACP (Link Aggregation Control Protocol). 

10.4.8. Deve possuir Multicast com suporte a IGMP v1 e v2 em modo Snooping. 

10.4.9. Deve apresentar suporte a Voice VLAN. 

10.4.10. Implementar espelhamento de portas e VLANs e filtros de MAC por 

porta. 

10.4.11. Suportar Port Security 

10.4.12. Implementar Private Vlan 

10.5. Camada de Comutação 

10.5.1. Suportar a roteamento estático IPv4. 

10.5.2. Possuir capacidade de até 445 hosts e 64 rotas IPv4. 

10.6. QoS 

10.6.1. Possuir um mínimo de 7 (sete) filas de prioridade (QoS) por porta. 

10.6.2. Implementar a classificação e priorização de pacotes de acordo com os 

seguintes campos: 

10.6.3. TCI tagging (IEEE 802.1p). 

10.6.4. Campo IP Precedence/ToS do cabeçalho IPv4. 

10.6.5. Campo DSCP/ToS do cabeçalho IPv4. 

10.6.6. Endereço IP Origem. 

10.6.7. Endereço IP Destino. 

10.6.8. Port TCP/UDP de origem. 

10.6.9. Port TCP/UDP de destino. 

10.6.10. Suportar backpressure e IEEE 802.3 Pause Frames. 

10.6.11. Implementar DiffServ - RFC 2475 - An Architecture for Differentiated 

Services. 

10.7. Gerenciamento 

10.7.1. Implementar Web Server com SSL(HTTP e HTTPS) e CLI via SSHv2, Telnet 

e Console. 
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10.7.2. Possuir total compatibilidade com os protocolos de gerenciamento SNMPv1, 

SNMPv2c (RFC1257) e SNMPv3. 

10.7.3. Implementar uma configuração de endereçamento IP estático ou dinâmico 

(DHCP/BOOTP) para o gerenciamento. 

10.7.4. Possuir compatibilidade com o protocolo RMON. 

10.7.5. Implementar o padrão IEEE 802.1ab - The Link Layer Discovery Protocol 

(LLDP) e LLDP-MED. O LLDP é um standard para descoberta de topologias de rede 

e informações relativas aos dispositivos da rede. 

10.7.6. Armazenar internamente até duas versões distintas de FW e duas 

configurações diferentes simultaneamente na memória do equipamento. 

10.7.7. Suporte a diagnóstico de cabo nas portas elétricas. 

10.8. Segurança 

10.8.1. Implementar autenticação de portas por IEEE 802.1x. 

10.8.2. Implementar notificação por e-mail (SMTP). 

10.8.3. Implementar mecanismos automáticos de proteção contra ataques de Denial 

of Service (DoS) com bloqueio do tráfego na entrada da interface. 

10.8.4. Implementar mecanismos automáticos de proteção contra ataques de rede 

com limitação de banda para tráfegos de broadcast-storm e multicast ou DLF. 

10.8.5. Implementar Syslog Local e Remoto 

10.9. Empilhamento (Stacking) 

10.9.1. Empilhar no mínimo 4 equipamentos na velocidade de no mínimo 40Gbit/s 

(20Gbit/s full duplex). Sob o ponto de vista da gerência os equipamentos devem-se 

comportam como um único switch, com mais portas. 

10.9.2. Deve ser Resilient Stack ou seja, a pilha (stack) é implementada fazendo um 

anel entre os elementos, garantindo proteção em caso de falha em uma conexão ou 

equipamento. 

10.9.3. Deve manter no mínimo duas portas 10G em funcionamento quando operar 

em modo stacking ou seja, ao utilizar o empilhamento ao menos duas portas 10G 

devem seguir disponíveis para uplink. 

10.9.4. Deve ser fornecido o cabo para empilhamento. 

10.10. Adicionais 

10.10.1. Devem ser fornecidos os materiais de instalação que são constituídos 

por cabos de alimentação e miscelâneas para fixação em rack e identificação do 

equipamento.. 

10.10.2. Considerar as interfaces indicadas no item do equipamento, sendo 15 

metros a distãncia entre o patch pannel e o equipamento, e de 5 metros entre o DGO 

e o equipanento. 

10.10.3. Considerar cabo UTP cat 6. Os conectores do lado do DGO serão 

fornecidos na fase de definição do projeto de instalação. A disponibilização de DGO 

e patch panel será de responsabilidade da contratada 
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11. TRANSCEIVER  1 – MÓDULO TRANSCEIVER PARA FIBRA MULTIMODO – 

10GBASE-300 METROS (PADRÃO SFP+ OU XFP) 

11.1. Características Gerais 

11.1.1. Compatível com os equipamentos dos itens 1 e 2 e seus respectivos 

módulos de interface de serviço. 

11.1.2. Deve possuir interface 10GBASE-SR; 

11.1.3. Deve operar com comprimento de onda de 850nm; 

11.1.4. Deve admitir a distância mínima de 330m; 

11.1.5. Deve ser compatível com o padrão XFP/SFP+; 

11.1.6. Deve possuir conector Simplex tipo LC Duplex; 

11.1.7. Deve possuir uma trava para se fixar ao slot ótico; 

11.1.8. Deve ser compatível com fibra multimodo; 

11.1.9. Deverá vir acompanhado de cordão ótico monomodo para interligação da 

porta a outro equipamento/DIO. 

 
12. TREINAMENTO HANDS-ON PARA SOLUÇÕES DE REDES ROTEADORES E 

SWITCHS (PACOTE DE 40 HORAS) COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS DOS 

ITENS 1 e 2  

12.1. Treinamento Hands-On para soluções de redes – Switches de Acesso (pacote 

de 40 horas) compatível com os equipamentos dos itens 1 e 2. 

12.2. O treinamento deverá ser realizado nas dependências da CONTRATANTE, 

para turmas de até 10 participantes. É dever da CONTRATADA, realizar o 

treinamento “Hands-On” com carga horária mínima de 40 horas (4 dias úteis em 

horário comercial). 

12.3. Os treinamentos podem ser divididos por famílias de produtos, sendo limitado 

a até 3 famílias de equipamentos. 

12.4. Obrigatoriamente em seu conteúdo, deverá contemplar Instalação, 

Administração Básica, Administração Avançada, protocolos suportados (IP, MPLS e 

roteamento dinâmico), Command Line, configuração de serviços, Hardware e 

Troubleshooting. 

12.5. É dever da CONTRATANTE, disponibilizar ambiente com infraestrutura 

adequada para realização do treinamento. A sala deverá ter capacidade de 

comportar 10 participantes e os mesmos deverão dispor de computador (desktop ou 

notebook) para realização das configurações nos equipamentos durante as 

atividades do treinamento. 

12.6. Deverá ser disponibilizado a ementa de forma antecipada para aprovação da 

CONTRATANTE. No final do treinamento deverá ser realizado uma pesquisa com os 

participantes, onde o objetivo é conhecer o nível de satisfação geral e 

aproveitamento da turma. É dever da CONTRATADA, divulgar o resultado desta 

pesquisa para CONTRATANTE. 
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13. TREINAMENTO HANDS-ON PARA SOLUÇÕES DE REDES ROTEADORES E 

SWITCHS (PACOTE DE 32 HORAS) COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS DO 

ITEM 3 

13.1. Treinamento Hands-On para soluções de redes – Switches de Acesso (pacote 

de 32 horas) compatível com os equipamentos do item 3. 

13.2. O treinamento deverá ser realizado nas dependências da CONTRATANTE, 

para turmas de até 10 participantes. É dever da CONTRATADA, realizar o 

treinamento “Hands-On” com carga horária mínima de 32 horas (4 dias úteis em 

horário comercial). 

13.3. Os treinamentos podem ser divididos por famílias de produtos, sendo limitado 

a até 3 famílias de equipamentos. 

13.4. Obrigatoriamente em seu conteúdo, deverá contemplar Instalação, 

Administração Básica, Administração Avançada, protocolos suportados (IP, MPLS e 

roteamento dinâmico), Command Line, configuração de serviços, Hardware e 

Troubleshooting. 

13.5. É dever da CONTRATANTE, disponibilizar ambiente com infraestrutura 

adequada para realização do treinamento. A sala deverá ter capacidade de 

comportar 10 participantes e os mesmos deverão dispor de computador (desktop ou 

notebook) para realização das configurações nos equipamentos durante as 

atividades do treinamento. 

13.6. Deverá ser disponibilizado a ementa de forma antecipada para aprovação da 

CONTRATANTE. No final do treinamento deverá ser realizado uma pesquisa com os 

participantes, onde o objetivo é conhecer o nível de satisfação geral e 

aproveitamento da turma. É dever da CONTRATADA, divulgar o resultado desta 

pesquisa para CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA E SUPORTE DA SOLUÇÃO 

4.1.As a soluções devem possuir GARANTIA do fabricante por um período mínimo de 36 (TRINTA E SEIS) 

MESES, para reposição de peças danificadas, mão-de-obra de assistência técnica e suporte, com serviço 

de suporte no local, no próximo dia útil (para chamados abertos até as 14h00min). 

4.2 A abertura do chamado deverá ser via ligações 0800 ou web. 

4.3 O atendimento será em horário comercial, de segunda a sexta-feira. 

4.4Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor e prática a partir da 

data de comercialização da solução e não serão aceitos, em hipótese alguma, outros condicionantes para o 

início da mesma como: auditorias, estudos ou avaliações técnicas prévias, aplicações de recomendações 

por parte da contratada, dentre outras exigências. 

4.5Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada, exclusivamente pelo fabricante 

da solução ou empresa prestadora de serviços de assistência técnica devidamente credenciada pelo 

mesmo. 
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4.6 Caso a contratada não seja o próprio fabricante, deverá apresentar Declaração/Certificado do 

fabricante, comprovando que os produtos ofertados possuem a GARANTIA conforme solicitada no Termo 

de Referência. 

4.7 A Contratada deverá apresentar os endereços das assistências técnica no estado do maranhão que 

atenderão aos serviços solicitados. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E LOCAL PARA A ENTREGA DO MATERIAL. 

5.1. O prazo para entrega da solução da TABELA 1 – QUANTITATIVO DA SOLUÇÃO, item 2deste 

Contrato, será de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, devendo ser entregue à Superintendência 

da Área de Informática desta SEMFAZ. 

5.2. Os treinamentos descritos nos itens 5 e 6 da TABELA 1 – QUANTITATIVO DA SOLUÇÃO , item 2deste 

Contrato, deverão ser realizados nas dependências desta SEMFAZ (nova sede), localizado à Rua do Egito, 

283, Centro Histórico de São Luís, em período acertado com o gestor do contrato, com antecedência 

mínima de 10 dias úteis, a contar da data de solicitação do treinamento.  

5.3. A SEMFAZ poderá conceder ou não dilação de prazo a pedido da Contratada, desde que devidamente 

justificado pela mesma em documento a ser encaminhado a Contratante em até 7(sete) dias antes do prazo 

findo estipulado no item 5.1. 

5.4Os equipamentos deverão ser entregues em perfeito estado de funcionamento, sem marcas, 

amassados, arranhões ou outros problemas físicos. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

6.1. As soluções serão conferidas e analisadas por servidor designado pelo Secretário Municipal da 

Fazenda. 

6.2 Será verificada a conformidade da especificação técnica dos equipamentos fornecidos com a 

especificação técnica mínima exigida no termo de referência e neste Contrato. 

6.3Será verificada a integridade física e operacional de toda a solução. 

6.4Caso seja constatada alguma desconformidade com os itens 6.2 e 6.3 ou estando incompleto, a 

Contratada será convocada para substituir ou completar o material no prazo de até 07 (sete) dias úteis, a 

contar da comunicação feita a Contratada. A Contratante rejeitará, no todo ou parte deste, caso o 

fornecimento esteja em desacordo com os termos do Edital e seus anexos. 

6.5 A solução somente será aceita definitivamente quando a Contratada comprovar a garantia emitida pelo 

fabricante e disponibilizar telefone 0800 para abertura de chamados técnicos. 

6.6A Contratada deverá providenciar o recolhimento de todos os equipamentos em desconformidade sem 

ônus a SEMFAZ. 

6.7 O Termo de Recebimento só será emitido quando a solução atender plenamente todas as exigências do 

termo de referência e deste Contrato.  

7.8 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para o 

acompanhamento e a fiscalização da entrega do material deverão ser solicitadas à Coordenação de 

Administração, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

7.1 Toda a solução deverá ser entregue pela contratada em perfeitas condições de operação na 

Superintendência da Área de Informática da SEMFAZ/PSL, devendo a entrega ser informada com, no 

mínimo, 05 (cinco) dias corridos de antecedência. As despesas de custeio com deslocamento dos materiais 

ao local da contratante, bem como todas as despesas de transporte, diárias, seguro ou quaisquer outros 

custos envolvidos ficam a cargo exclusivo da contratada. 

7.2 Para Contratação, o fornecedor e o equipamento devem ter o código FINAME do sistema BNDES, em 

atendimento ao art. 34, Inciso XIX, do Anexo à Resolução 665/87 do BNDES. Para obtenção do código 

FINAME e consultar as instruções vigentes é necessário acessar o site www.bndes.gov.br (credenciamento 

de equipamentos). 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 

8.1. O Contrato a ser celebrado com a vencedora do certame terá vigência de 12 (doze) meses a contar da 

data de sua assinatura, ficando sua eficácia condicionada ao prazo de garantia ofertado pela licitante 

vencedora.  

 

CLÁUSULA NONA- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

 

Órgão Secretaria Municipal da Fazenda 

Unidade Orçamentária 14101 - Secretaria Municipal da Fazenda 

Projeto/Atividade 0412104052.159 – Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos s Setores Sociais 
– PMAT 

Elemento de Despesa 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente 
4.4.90.39 – Outros Serviços de Terceiros  - Pessoa Jurídica 

Fonte de Recurso 114– Recursos de Operações de Pessoas ou Instituições 

Nota de Reserva Nº 2485/16 e 2486/2016 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO VALOR CONTRATUAL 

10.1. Pelo objeto do presente instrumento a Contratante pagará à Contratada o valor total de R$xxx (xxx) 

conforme disposto na proposta da Contratada, datada de xx/xx/xx.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO 

 

11.1. A Contratante pagará à Contratada em até 30 (trinta) dias após o atesto do recebimento dos 

produtos/serviços apresentados na TABELA 1 – QUANTITATIVO DA SOLUÇÃO, item 2 deste Contrato, 

mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Setor competente da SEMFAZ, 

acompanhada da via original da requisição. 
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11.2 O pagamento será efetuado conforme a parcela de produtos/serviços atestados como recebidos até 

atingir o quantitativo máximo declarado no item 2 deste Contrato. 

11.3 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação de qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 

direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária. 

11.4 Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será 

devolvida a Contratada e o pagamento ficará pendente até que ela providencie as medidas sanadoras. 

Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação 

do documento fiscal não respondendo a SEMFAZ por quaisquer encargos resultantes de atrasos na 

liquidação dos pagamentos correspondentes.   

 

CLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES 

 

12.1 A Contratante obriga-se a: 

12.1.1 Cumprir todas as normas e condições contidas neste Contrato, no Termo de Referência e no Edital. 

12.1.2 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, mediante designação de representante, nos termos 

do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

12.1.3 Efetuar o pagamento da(s) fatura(s), dentro do prazo estipulado para tal, observando se a empresa 

encontra-se em dia com os encargos previstos em lei. 

12.1.4 Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovado o recebimento dos equipamentos, 

podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos do contrato. 

12.1.5 Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos 

equipamentos, objeto deste Contrato.  

12.1.6 Notificar por escrito, à CONTRATADA, ocorrências de eventuais imperfeições no curso de 

recebimento da solução, fixando prazo para sua correção. 

12.1.7 Fornecer todas as informações e esclarecimentos formalmente solicitados, proporcionando as 

facilidades indispensáveis à boa execução do contrato. 

 

12.2 A Contratada obriga-se a: 

12.2.1 Cumprir as exigências editalícias, e as previstas no Termo de Referência e no presente Contrato. 

12.2.2 Executar o fornecimento dos equipamentos solicitados, obedecendo rigorosamente à especificação 

discriminada no Termo de Referência. 

12.2.3 Não transferir a terceiro a prestação do serviço, por qualquer forma, parcial ou integralmente, nem 

subcontratar a prestação a que está obrigada. 

12.2.4 Comunicar, por escrito, imediatamente, ao Fiscal do contrato, a impossibilidade de execução de 

qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis. 

12.2.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração da Contratante ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento do material. 
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12.2.6 Na forma do art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93, manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA – DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES 

13.1 A CONTRATADA comete infração administrativa, nos termos da Lei nº. 8.666, de 1993 e da Lei nº 

10.520, de 2002, quando:  

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;  

b) ensejar o retardamento da execução do objeto;  

c) fraudar na execução do contrato;  

d) comportar-se de modo inidôneo;  

e) cometer fraude fiscal;  

f) não mantiver a proposta.  

 

13.2 A CONTRATADA, pelo cometimento de qualquer das infrações enumeradas, ficará sujeita, sem 

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretarem prejuízos significativos para 

a contratante;  

b) multa moratória de 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 

inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;  

c) multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total 

do objeto;  

d) em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será 

aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;  

e) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela 

qual a administração pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;  

f) impedimento de licitar e contratar com a união pelo prazo de até cinco anos;  

declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a contratante pelos 

prejuízos causados;  

 

13.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA 

que:  

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos;  

b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  

c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados.  
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13.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na 

Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.  

13.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio 

da proporcionalidade.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 

 

14.1 A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato desde que ocorra qualquer das hipóteses previstas no 

artigo 78 da Lei nº 8.666/93, com as consequências indicadas no seu artigo 80, sem prejuízo das sanções 

aplicáveis.  

14.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o 

direito à ampla e prévia defesa. 

14.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 

prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/1993. 

14.4 O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:  

a Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;  

b Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;  

c Indenizações e multas.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS VEDAÇÕES 

15.1 É vedado à CONTRATADA: 

a) caucionar ou utilizar este termo de contrato para qualquer operação financeira;  

b) interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, 

salvo nos casos previstos em lei.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS INCLUSÕES E EXCLUSÕES  

 

16.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições previstas neste Contrato, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no seu objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do 

contratado, de acordo com o previsto no art. 65, da Lei nº 8.666 de 1993, sempre se observando os limites 

indicados na ata de registro de preços e na legislação vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

17.1 Integram o presente instrumento, como se transcritos estivessem: 

 Termo de Referência nº 014.2016; 

 Proposta da Contratada, datada de xx/xx/xx; 

 Edital da Licitação nº xxx/2016. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO ENQUADRAMENTO NO PMAT 

18.1. Os recursos que amparam a presente contratação são oriundos do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, razão pela qual é obrigatório, como critério de contratação, 

que o fornecedor e o equipamento tenham o código FINAME do sistema BNDES, em atendimento ao artigo 

34, inciso XIX do Anexo à Resolução n. º 665/87 do BNDES. Para obtenção do código FINAME e consulta 

das Instruções vigentes é necessário acessar o site www.bndes.gov.br (credenciamento de equipamentos). 

18.2 Ação: Aquisição de mobiliário e investimento em infraestrutura para melhoria da gestão da SEMFAZ. 

Item apoiável 2: Máquinas e Equipamentos Novos Produzidos no País – Equipamentos de Informática: 

SWITCHES.. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO 

19.1 A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Contratante, na 

imprensa Oficial, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 

(vinte) dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pelo setor 

competente. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 

20.1 Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís, capital do Estado do Maranhão, com renúncia expressa de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 

instrumento. 

E, assim, por estarem de acordo, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente 

Contrato, em 04 (quatro) vias, de igual forma e teor, para um só efeito. 

 

São Luís (MA), XX de XXXX de 20___. 

 

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA 

(CONTRATANTE) 

XXXX 

 

EMPRESA XXX 

(CONTRATADA) 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1. ______________________________              2.________________________________ 

CPF:                                                                      CPF: 

 
 


