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Esclarecimento 09/12/2019 14:41:58
Pedido de Esclarecimento I Questionamento: Referente ao item 1.1.2. A Controladora ofertada poderá ser do tipo
virtualizada e implementada na infraestrutura disponível no Data Center da ESMPU. Para tanto, deve ser compatível com as
seguintes soluções: 1.2.4 Memória RAM não superior a 8GB; Visto que tal exigência limita a participação de alguns
fabricantes de mercado, ferindo o princípio da ampla competitividade. Entendemos que uma controladora virtualizada para
atender o item deve ter memória RAM não superior a 13GB. Nosso entendimento está correto? Pedido de Esclarecimento II
1.2.6. Possuir suporte a Spanning Tree IEEE 802.3d; Questionamento: Entendemos que a solicitação desse protocolo é
apenas para controladora física e não virtual, até mesmo porque a camada de virtualização usualmente dispõe de suporte a
Spanning Tree nos switches virtuais. Nosso entendimento está correto? Pedido de Esclarecimento III 1.3.30. O sistema
deverá permitir que seja configurado um perfil para o qual será direcionado o usuário que não consiga se autenticar (acesso
guest) de forma nativa ou por meio de software externo fornecido pela CONTRATANTE; Questionamento: A solução que
conseguir criar exceções para que um usuário não autenticado consiga acessar somente determinados destinos, tais como
ranges de IPs, website ou expressões regulares atende o item em questão? Nosso entendimento está correto? Pedido de
Esclarecimento IV 1.4.6. Implementar monitoração das interferências não Wi-Fi (Telefones sem fio, Dispositivos Bluetooth,
Microondas), com classificação e localização das fontes de interferência; Entendemos que uma solução que realize detecção
de interferências de rádio frequência e ajuste os parâmetros de transmissão para mitigar a atenuação do sinal, evitando
problemas de cobertura de forma automática, atende o item solicitado, conforme requisitos explícitos dos itens 2.3.3. e
2.3.4. Está correto nosso entendimento?
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Resposta 09/12/2019 14:41:58
1. Entendimento CORRETO da empresa Servix. Conforme item 1.1.3, a ESMPU possui condições de ofertar em seu Data
Center uma controladora virtualizada que necessite de 13GB de memória RAM para ideal funcionamento, não sendo
necessário, neste caso, o fornecimento de qualquer outro componente na solução. 2. Entendimento CORRETO da empresa
Servix. O protocolo Spanning Tree IEEE 802.3.d será exigido caso a controladora fornecida seja física. 3. Entendimento
CORRETO da empresa Servix. 4. Entendimento CORRETO da empresa Servix.
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Comissão Permanente de Licitação CPL / ESMPU - Re: Enc.: Solicitação de
esclarecimento. PE 21/2019.
De:

Douglas Rafael de Castro Aguiar

Para:

Comissão Permanente de Licitação CPL / ESMPU

Data:

09/12/2019 13:00

Assunto: Re: Enc.: Solicitação de esclarecimento. PE 21/2019.

Prezada Pregoeira,
Seguem as respostas:

1. Entendimento CORRETO da empresa Servix. Conforme item 1.1.3, a ESMPU

possui condições de ofertar em seu Data Center uma controladora virtualizada que
necessite de 13GB de memória RAM para ideal funcionamento, não sendo
necessário, neste caso, o fornecimento de qualquer outro componente na solução.
2. Entendimento CORRETO da empresa Servix. O protocolo Spanning Tree IEEE
802.3.d será exigido caso a controladora fornecida seja física.
3. Entendimento CORRETO da empresa Servix.
4. Entendimento CORRETO da empresa Servix.

Att,
Douglas Rafael de C. Aguiar
Analista do MPU - Suporte Técnico e Infraestrutura
NUREDES/STI/ESMPU
(61) 3313-5229

>>> Comissão Permanente de Licitação CPL / ESMPU 09/12/2019 10:55 >>>
Flávia Tegoshi
Presidente da CPL
Pregoeira da Escola Superior do MPU
SGAS Av. L2 Sul, Qd. 604 l 23
Fone 3313-5311
Brasília - DF
CEP: 70200-640

>>> Jefferson Matos <jefferson.matos@servix.com> 09/12/2019 10:11 >>>
Prezados Senhores, bom dia.
Interessados na participação do certame em epígrafe, apresentamos os questionamentos que seguem.

Pedido de Esclarecimento I
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Questionamento: Referente ao item 1.1.2. A Controladora ofertada poderá ser do tipo virtualizada e
implementada na infraestrutura disponível no Data Center da ESMPU. Para tanto, deve ser compatível com
as seguintes soluções:
1.2.4 Memória RAM não superior a 8GB;
Visto que tal exigência limita a participação de alguns fabricantes de mercado, ferindo o princípio da ampla
competitividade. Entendemos que uma controladora virtualizada para atender o item deve ter memória RAM
não superior a 13GB. Nosso entendimento está correto?

Pedido de Esclarecimento II
1.2.6. Possuir suporte a Spanning Tree IEEE 802.3d;
Questionamento: Entendemos que a solicitação desse protocolo é apenas para controladora física e não
virtual, até mesmo porque a camada de virtualização usualmente dispõe de suporte a Spanning Tree nos
switches virtuais. Nosso entendimento está correto?

Pedido de Esclarecimento III

1.3.30. O sistema deverá permitir que seja configurado um perfil para o qual será direcionado o usuário que
não consiga se autenticar (acesso guest) de forma nativa ou por meio de software externo fornecido pela
CONTRATANTE;
Questionamento: A solução que conseguir criar exceções para que um usuário não autenticado consiga
acessar somente determinados destinos, tais como ranges de IPs, website ou expressões regulares atende o
item em questão? Nosso entendimento está correto?

Pedido de Esclarecimento IV
1.4.6. Implementar monitoração das interferências não Wi-Fi (Telefones sem fio, Dispositivos Bluetooth,
Microondas), com classificação e localização das fontes de interferência;
Entendemos que uma solução que realize detecção de interferências de rádio frequência e ajuste os
parâmetros de transmissão para mitigar a atenuação do sinal, evitando problemas de cobertura de forma
automática, atende o item solicitado, conforme requisitos explícitos dos itens 2.3.3. e 2.3.4. Está correto
nosso entendimento?
Sendo tais esclarecimentos imprescindíveis para a elaboração de uma proposta condizente às reais
necessidades deste D. órgão, aguardamos breve resposta.
Atenciosamente,
--

Jefferson Matos
Rua Pequetita, 215 | 7º andar
Vila Olímpia | São Paulo - SP

Analista Jurídico
(11) 3525-3420
(11) 98265-0967
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