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CONSULTA PÚBLICA Nº 005/2015 

TI – SERVIDORES 

ESCLARECIMENTOS AOS QUESTIONAMENTOS  

APRESENTADOS PELAS EMPRESAS INTERESSADAS 

 

País: BRASIL 

Nome do Projeto: PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PROFAZ/ES  

Nº do empréstimo: Contrato de Empréstimo nº 2245-OC/BR 

Objeto: TI – SERVIDORES 

REF.: Pedidos de Esclarecimentos 

Prezados Senhores, 

Apresentamos a seguir os questionamentos apresentados pelas empresas interessadas, que 
se manifestaram durante o período de 15/09/2015 a 08/10/2015, em que o projeto básico 
fora submetido à consulta pública, e respostas correspondentes. Os questionamentos foram 
transcritos literalmente, omitindo-se apenas a identificação da empresa que submeteu o 
pedido de esclarecimento. 

A Secretaria de Estado da Fazenda agradece a todas as empresas que demonstraram interesse 
em fornecer o objeto a ser licitado. 

Atenciosamente, 

 

 

Ricardo Ishimura 

Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação do PROFAZ ES 
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Consulta Pública Servidores 

 

Item 1.1.1.1.5. Subitem 1.19 - “O rack deverá ser do mesmo fabricante de toda 

solução ofertada ou em regime de OEM;” Nossa solução de servidores não possui 

rack, nesse  caso é correto o entendimento que podemos utilizar rack padrão de 

mercado? 

 

A nova redação para o item é: 1.15.     O rack deverá ser do mesmo fabricante de 

toda solução ofertada ou em regime de OEM ou homologado pelo fabricante dos 

servidores ou padrão de mercado. 

 

 

Consulta Pública Web Gateway 

 

 

Lote 1 – Item 1 – Subitem 4.1.1  

•  1 DESEMPENHO, CAPACIDADE E ALTA DISPONIBILIDADE:  

Subitem h - “Deve ser composta por dois equipamentos em 

clusterAtivoAtivo  e  Ativo-Passivo  com  processamento 

e  alimentação  individual,  de  

maneira que caso ocorrendo uma parada ou defeito parcial de um dos  

equipamentos não interfira de modo algum no funcionamento da solução,  

sendo um dos nós capaz de suportar a capacidade total exigida para a  

solução, bem como licenciamento. 

O  item  solicita  configuração  de  cluster  no  modo  Ativo-Ativo  e  AtivoPassivo, 

em correto o entendimento que todas as características do item  

devem ser atendidas, sendo assim, necessário a remoção do requisito  

Ativo-passivo. Desta forma o texto ficaria assim:  

“Deve  ser  composta  por  dois  equipamentos  em  cluster Ativo-Ativo  com  

processamento e alimentação individual, de maneira  que caso ocorrendo  

uma parada ou defeito parcial de um dos equipamentos não interfira de  

modo algum no funcionamento da solução, sendo um dos nós capaz de  

suportar  a  capacidade  total  exigida  para  a  solução, bem  como  

licenciamento. ”  

 

Aceitaremos ativo-ativo ou ativo passivo. 

 

•  6 MANIPULAÇÃO DE SITES: 

Subitem  a  -  “Deve   suportar   métodos   de   manipulação   de   sites  

dinâmicos e sites web 2.0, ou seja, alteração de seu comportamento, de  

modo tal que: por exemplo:  
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i.  Youtube:“Limitar acesso a vídeos de determinada categoria” 

A solução ofertada não possui a capacidade de realizar limitação  

baseada na categoria de vídeos, a configuração de limitar acesso  

pode ser realizada em canais internos do youtube, sendo assim  

solicitamos remoção do item. 

 

Item removido. 

 

 

Consulta Pública Wireless 

 

Lote 1 – Item 4.1.1  

Item b - “PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 30 DIAS APÓS A ASSINATURA  

DO CONTRATO. ”  O prazo solicitado de 30 dias em muitos casos é pequeno  

para realizar os tramites de importação dos equipamentos, solicitamos alteração  

do prazo para 45 dias após assinatura do contrato.  

 

Prazo alterado para 45 dias. 

 

 

Item c - Subitem 1 - CARACTERÍSTICAS GERAIS:  

Item  d  -  “Gerenciar,  no  mínimo,  100  Pontos  de  Acesso  wireless  

simultaneamente,  com  centralização  das  funcionalidades  de  autenticação,  

podendo  chegar  a  200  Pontos  de  Acesso  através  da  adição  de  licenças  de  

software. “ Como a controladora possui características de grande performance  

como interfaces 10GBASE-X, sugerimos atualização daquantidade de pontos  

de acessos gerenciados para 1000. 

 

Deve atender conforme especificação técnica do edital. 

 

Item p. q. r - “Implementar padrão IEEE 802.11h. - Implementar padrão IEEE  

802.11i.  -  Implementar  padrão  IEEE  802.11e.”  Além  dos  itens  já  solicitados  

sugerimos a inserção de mais alguns padrões de mercado como:  

IEEE  802.11a,  802.11b,  802.11g,  802.11d,  WMM/802.11e,  802.11h,  

802.11n, 802.11k, 802.11r, 802.11u, 802.11w, 802.11ac Wave1 and Wave2  

 

Deve atender conforme especificação técnica do edital. 

 

Item c - Subitem 2 - REQUISITOS DE REDE:  

Item a -  “Suportar, pelo menos, 4 (quatro) portas 10GBASE-X  (SFP+). “ A  

quantidade de interfaces solicitadas normalmente é exigida para equipamentos  
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que suportam grandes quantidades de usuários por ex. 30.000 ou 2000 Aps.  

Sendo assim solicitamos alteração do item para 2 (duas) portas 10 GBASE-X  

(SFP+).  

Sugerimos  especificar  performance  de  throughput  da  controladora  

seguindo  as  especificações  das  interfaces,  por  exemplo  20Gbps  de  

throughput.  

 

Alterado para 2 portas 10 GBASE-X (SFP+). 

 

 

Item  c  -  Subitem  3  -  REQUISITOS  DE  GERENCIAMENTO  DE 

DISPOSITIVOS:  

Item a -  “Possuir porta de console para gerenciamento e configuração via  

linha de comando (CLI – comand line interface)com conector RJ-4 ou  

conector padrão RS-232 ou USB” A nossa solução Wireless não possui WLC  

com conectores RJ-4 ou RS-232 ou USB, possuímos somente a gerencia pela  

interface RJ45 é possível a alteração do texto para: 

Possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha  

de comando (CLI – comand line interface) com conector RJ-4 ou conector  

padrão RS-232 ou USB ou RJ45. 

 

Adicionamos a interface rj45 como opção. 


