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EDITAL 

CARTA CONVITE N.º 005/2012

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA DE ABERTURA: 03 ABRIL DE 2012
HORÁRIO: 15H
LOCAL: SALA DE REUNIÃO DA COMODORIA “PLENÁRIO”
ENDEREÇO: SCEN TRECHO 02 CONJ. 04 ASA NORTE – BRASÍLIA-DF

I - DO OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1A  COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO IATE CLUBE DE BRASÍ-
LIA, nomeada pelo Ato da Comodoria AC 30/2011 de 24 de novembro de 2011, receberá 
propostas de preço para AQUISIÇÃO DE SWITCHES E SOFTWARE DE GEREN-
CIAMENTO DE REDE, conforme especificações constantes do  TERMO DE REFE-
RÊNCIA, que integra este edital como ANEXO I.

II - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderá  participar  da  licitação  qualquer  firma  legalmente  constituída,  especializada  no 
fornecimento do objeto deste Edital, sediadas ou não no Distrito Federal, que satisfaçam 
as condições da presente licitação, exceto:

a) Empresas constituídas em consórcio;
b) Empresas  que,  por  qualquer  motivo,  estejam  declaradas  inidôneas  ou  punidas  com 

suspensão do direito de licitar ou contratar com o IATE;
c) Empresas entre cujos dirigentes, sócios gerentes, sócios detentores de parcelas do capital 

social  ou  responsáveis  técnicos,  sejam  dirigentes  ou  funcionários  do  IATE,  ou  que 
tenham sido até a data da publicação do presente ato convocatório;

d) Pessoa  física  que  tenha  sido  indicada,  nesta  mesma  licitação,  como  subcontratada  ou 
representante legal de outra licitante.

2.2  A participação  na  Licitação  implica  na  aceitação  integral  e  irretratável  dos  termos  e 
conteúdo deste edital, regulamentos, instruções e leis aplicáveis.

III - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO

3.1 A Comissão Permanente de Licitação receberá os envelopes na data, hora e local indicados 
no  preâmbulo  deste  Edital,  devendo  a  licitante  apresentar  simultaneamente  seus 
documentos  de  habilitação  e  proposta  em  dois  envelopes  lacrados,  endereçados  à 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, 
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contendo, obrigatoriamente, na parte externa e frontal, clara e visivelmente, além da razão 
social da licitante, as seguintes indicações:

ENVELOPE N.º 01 - “PROPOSTA”
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA 
CARTA CONVITE N.º 005/2012
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:

ENVELOPE N.º 02 - “DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO”
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CARTA CONVITE N.º 005/2012

      RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:

PROPOSTA

3.2  O  envelope,  com  título  PROPOSTA  e  lacrado  deverá  conter  folhas  numeradas 
sequencialmente  e  rubricadas,  em uma via,  digitadas  em língua portuguesa,  em papel 
timbrado, com linguagem clara e objetiva,  sem erros, rasuras e entrelinhas,  assinada a 
última página e que identifique a firma e o assinante, constando CARTA PROPOSTA DE 
PREÇOS, com a especificação dos produtos solicitados e mais o seguinte:

a) Planilha de preço com relação dos produtos, com preço unitário e total, fixo, irreajustável 
e em moeda nacional;

b) Prazo de validade da proposta que não pode ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, 
contados a partir de sua apresentação;

c) Declaração  de  que  os  preços  propostos  são  líquidos  e  neles  estão  incluídos  todos  os 
impostos, inclusive, carga, descarga, transporte e responsabilidade sobre material, fretes, 
taxas,  emolumentos e demais adicionais de qualquer natureza e quaisquer descontos e 
despesas, tudo enfim o que for necessário para o fornecimento dos produtos, objeto desta 
licitação;

d) Alíquota de impostos incidentes se for o caso, de IPI e ICMS;
e) Declaração de que se sujeita, inteira e plenamente, às condições do edital;
f) Certidões Negativas do INSS e FGTS;
g) Assinatura de pessoa devidamente habilitada ou credenciada, ficando a mesma, a critério 

da Comissão, sujeita à comprovação, no ato da abertura.

3.3.  A  proposta  uma  vez  aberta  vincula  o  licitante,  obrigando-o  a  fornecer  os  produtos 
licitados caso lhe seja adjudicado o objeto da presente licitação.

3.4. Pedidos  de  retificação  por  engano na  cotação  do preço dos  produtos,  somente  serão 
aceitos antes de aberta a proposta.
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DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

3.5. A licitante deverá apresentar os seguintes documentos em cópias autenticadas:

a) Contrato Social ou Ata de Constituição e respectivas alterações posteriores, registrados na 
Junta  Comercial.  Os documentos  deste  item poderão  ser  substituídos  pelo  "extrato  de 
registro social" expedido pela Junta Comercial;

b) Registro válido no CNPJ/MF;
c) Alvará de funcionamento;
d) Registro da Inscrição Estadual;
e) Carteira de Identidade, CPF e Comprovante de Endereço do Sócio representante legal da 

empresa.

3.6. A critério da CPL poderá ser inabilitada e/ou desclassificada a licitante que deixar de 
apresentar qualquer documento exigido neste edital.

3.7.  Não  será  aceito,  em  nenhuma  hipótese,  credenciamento  ou  procuração  mútua  entre 
licitantes.

IV - DO JULGAMENTO

4.1  A COMISSÃO  PERMANENTE  DE  LICITAÇÃO  DO  IATE  CLUBE  DE 
BRASÍLIA desclassificará as propostas que:
a) Apresentarem preços excessivos ou inexequíveis;
b) Contiverem qualquer limitação, reserva ou condições contrastantes com as do presente 

Edital;
c) Não  contiverem  informações  suficientes  para  a  perfeita  identificação,  qualificação  e 

avaliação dos produtos ofertados;
d) Não estiverem devidamente assinadas.

4.2 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive preços 
ou vantagens baseados nas ofertas das demais licitantes.

4.3 O  IATE se reserva o direito de recusar qualquer das propostas, ou todas em conjunto, 
caso ocorra algum dos itens referentes à aceitabilidade das mesmas.

4.4 No julgamento das propostas, atendidas as exigências da presente licitação, considerar se 
a vencedora a licitante que tiver apresentado o MENOR VALOR GLOBAL, observados 
os prazos de atendimento, os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais 
condições  definidas  neste  Edital,  sendo  desclassificada  a  proposta  que  estiver  em 
desacordo com as exigências nele contidas.
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4.5 Havendo discordância entre o preço unitário e o total, prevalecerá o primeiro e havendo 
discrepância entre valores grafados em algarismo e por extenso, prevalecerá o valor por 
extenso, fazendo-se as correções correspondentes.

4.6 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do 
presente Edital que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar 
o julgamento.

4.7  Em  igualdade  de  condições  serão  solicitadas  novas  ofertas  de  preços  somente  aos 
licitantes empatados, para apresentação no prazo de 24 horas, não se admitindo nas novas 
cotações, preços acima dos praticados na primeira.  Persistindo o empate, a classificação 
será decidida por sorteio.

V – DO RESULTADO DO JULGAMENTO E DOS RECURSOS

5.1 O resultado da licitação, com o valor da proposta vencedora será fixado no quadro de 
avisos do IATE, e disponível no www.iatebsb.com.br.

5.2 Dos atos da Comissão Permanente de Licitação caberá recurso que deverá ser formalizado 
por  escrito  ao IATE  após 02 (dois)  dias úteis  da divulgação do resultado,  dirigido  ao 
Presidente da Comissão.

5.3 O resultado da licitação, bem como o julgamento dos recursos serão homologados pelo Sr. 
Comodoro do IATE.

VI – DA ADJUDICAÇÃO

6.1  Homologado  o  resultado  da  licitação,  a  adjudicação  será  feita  em favor  do  licitante 
vencedor, por intermédio de Contrato, o qual será firmado após o parecer da Comissão e 
autorização do Senhor Comodoro.

VII - DAS PENALIDADES

7.1 A recusa injustificada da adjudicatária em aceitar ou retirar o instrumento de adjudicação, 
caracteriza o descumprimento total  da obrigação assumida,  sujeitando-a a multa de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor da proposta.

7.2  Pela  inexecução,  total  ou  parcial  da  contratação,  o  IATE poderá,  garantida  a  prévia 
defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:

I - Advertência;
II - Multa  de  0,3% (três  décimos  por  cento)  por  dia  corrido  de  atraso  na  entrega  dos 
produtos, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor total dos produtos;
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III - Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o 
IATE, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

7.3 Decorridos mais de 30 (trinta) dias de atraso na entrega dos produtos, sem manifestação 
da contratada aceita pelo IATE, estará caracterizada a recusa, causando o cancelamento do 
instrumento de adjudicação e a aplicação da multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor 
do fornecimento não realizado.

7.4 Se a multa aplicada for superior a qualquer valor de garantia porventura prestada, além da 
perda  desta,  responderá  a  contratada  pela  sua  diferença,  que  será  descontada  de 
pagamentos eventualmente devidos pelo IATE ou cobrada judicialmente.

7.5 As sanções previstas nos incisos I e III do item 7.2 poderão ser aplicadas juntamente com 
a do inciso II, facultada a defesa prévia da interessada, no respectivo processo, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis.

7.6  No  interesse  exclusivo  do  IATE poderá  este,  através  da  Comodoria,  autorizar  o 
recebimento dos produtos, após o trigésimo dia de atraso, sem prejuízo da aplicação da 
multa prevista.

VIII – DA CONTRATAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

8.1 A contratação será firmada na forma da Minuta do Contrato conforme ANEXO II deste 
Edital.

8.2 O representante legal da licitante vencedora deverá comparecer ao IATE no prazo de 05 
(cinco)  dias  úteis,  a  contar  da  data  da  convocação,  para  assinatura  do  instrumento 
contratual.

IX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 O IATE poderá inserir, a seu critério, aditamentos, modificações ou revisões no presente 
ato convocatório, até 02 (dois) dias antes da data marcada para a entrega das propostas, os 
quais serão encaminhados, através de carta, fax ou e-mail, a todas as empresas interessadas 
que tenham adquirido o Edital, podendo, também a seu critério, conceder novo prazo para 
a apresentação das propostas.

9.2 O IATE se reserva o direito de revogar, adiar ou anular a presente licitação, no todo ou 
em parte,  adjudicar  o fornecimento parcial  ou total  dos produtos,  bem como promover 
alterações de acordo com as necessidades do clube após a adjudicação.

9.3 A Comissão Especial de Licitação poderá solicitar das licitantes, em todas as fases da 
licitação,  quaisquer  esclarecimentos,  informações  ou  documentos,  se  entender  que  são 
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necessários  para  o  seu  julgamento,  vedados  a  inclusão  posterior  de  documento  ou 
informação que deveria constar originariamente da proposta.

9.4 Todo e qualquer ônus referente a direitos de propriedade industrial, marcas e patentes, 
segredos comerciais e outros direitos de terceiros, bem como por violação dos mesmos, 
suas consequências e efeitos jurídicos, são de responsabilidade exclusiva da adjudicatária, 
que deverá responder pelos mesmos e defender o  IATE,  em juízo ou fora dele, contra 
eventuais reclamações relacionadas com o assunto.

9.5  Eventuais  omissões  do  presente  Edital  serão  resolvidas  pela  COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, com base nas 
normas de licitação do ICB e nas práticas jurídicas pertinentes.

9.6 Caso, por qualquer motivo, a presente Licitação não possa ser realizada na data prevista, e 
não havendo retificação de convocação, esse evento será realizado no primeiro dia útil 
subsequente,  no  mesmo  local  e  horário  previstos,  independentemente  de  qualquer 
comunicação às interessadas.

9.7  Não  se  obtendo  o  número  mínimo  estabelecido  de  03  (três)  licitantes,  o  processo 
licitatório será repetido, incluindo-se no novo certame os proponentes que anteriormente 
apresentaram propostas.

9.8 Não se obtendo o número mínimo de 03 (três) licitantes no segundo certame, a Comissão 
Especial de Licitação poderá apurar o resultado com qualquer número de licitantes.

9.9 Os interessados que tiverem dúvidas, de caráter técnico, na interpretação dos termos deste 
Edital,  poderão  obter  os  esclarecimentos  necessários  junto  a  VICE-DIRETORA  DE 
INFORMÁTICA,  através  do  telefone  (61)  3329-8730,  ou  pessoalmente  no  endereço 
mencionado no preâmbulo do presente instrumento convocatório,  no horário de 09h às 
17h, de 2ª a 6ª feira.

X – ANEXOS

10.1 Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO

Brasília-DF, 22 de março de 2012.

ANDRÉ RUELLI
Presidente da Comissão

ÁLVARO JOSÉ LINDOSO VEIGA
Integrante Efetivo

GUSTAVO MANOEL SALOMON DE FARIA
Integrante Efetivo

Página 6 de 38

http://www.iatebsb.com.br/


                                                                                                                            

            
                                

                                             SCEN Trecho 02 conjunto 04 – Brasília-DF, CEP:70.800-120 – Fone: (61) 3329-8779 – Fax:(61) 3329-8734 
                                                           www.iatebsb.com.br / Twitter: @iatebsb

ANEXO I

-TERMO DE REFERÊNCIA-

I – DO OBJETO

1.1 O presente Termo de Referência tem por finalidade promover a AQUISIÇÃO DE SWIT-
CHES E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE REDE, conforme especificações 
descritas no ITEM II.

II – DA ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE

ITEM QUANTIDADE ESPECIFICAÇÃO

01 01

Switch  de  24  portas  10/100/1000  Base-T  L3  Stackable 
Management Switch with 4 combo SFP and 3 open slots for 
optional 10GE modules - DGS3627.

Arquitetura
• 24 portas 10/100/1000Base-T- Autosensing, full duplex, 

Auto MDI/MDIX, RJ-45; 
• 4 portas Combo SFP MiniGBIC para Gigabit Ethernet;
• Deve permitir a inserção de 03 módulos 10GE;
• Deve permitir empilhamento físico de até 12 unidades 

com velocidade de 20Gbps full duplex  em anel e daisy-
chain;

• 1 porta console RS-232;
• Deverá possuir suporte para Fonte de Alimentação Re-

dundante.

Desempenho
• Switch Fabric mínimo de 108Gbps por dispositivo;  
• Packet Forwarding rate mínimo de 80Mpps por disposi-

tivo;  
• Packet Buffer Mínimo de 02 MB por dispositivo;
• Tabela de endereçamento MAC mínimo de 16K por dis-

positivo;
• Suporte a jumbo frame de no mínimo 9KB.

Método de Switching  
• Store-and-forward.
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Funcionalidades de Camada 02
• Deve possuir IGMP Snooping v1, v2 e v3;
• Deve possuir MLD Snooping;  
• Deve possuir 802.1D Spanning Tree;  
• Deve possuir 802.1w Rapid Spanning Tree;  
• Deve possuir 802.1s Multiple Spanning Tree;
• Deve  possuir  Loopback  Detection  independentemente 

de Spanning Tree;
• Deve possuir 802.3ad compatible Link Aggregation sta-

tic  mode  (mínimo  de  32  grupos  com  8  portas 
10/100/1000 ou 2 portas 10GE por grupo);  

• Deve  possuir  Espelhamento  de  portas  no  modo  “Um 
para Um” e “Varias portas para Uma”;

• Deve possuir espelhamento de tráfego baseado em fluxo 
(Flow-based Mirror);

• Deve possuir RSPAN (Remote Span);
• Deve possuir L2 Protocol Tunneling;
• Deve possuir ERPS (Ethernet Ring Protection Switch-

ing);

VLAN
• Deve suportar VLAN por porta;  
• Deve possuir IEEE 802.1Q Tagged VLAN;
• Deve possuir IEEE 802.1v Protocol VLAN;
• Deve possuir GVRP;  
• Deve possuir Guest VLAN;  
• Deve permitir um mínimo de 4K VLANs estáticas;
• Deve permitir um mínimo de 250 VLANs dinâmicas;
• Deve suportar Double VLAN (Q-in-Q);
• Deve permitir a criação de VLAN baseada em endereço 

MAC;
• Deve suportar VLAN Trunking;
• Deve suportar Super VLAN.

Funcionalidades de Camada 03
• Deve possuir RIP v1 e v2;
• Deve possuir RIPng (IPv6);  
• Deve possuir OSPF v2 e v3;
• Deve possuir OSPF Equal Cost Route;
• Deve possuir BGP v4;  
• Deve possuir um mínimo de 256 interfaces IP;
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• Deve possuir VRRP;  
• Deve possuir IPv6 Tunneling;
• Deve possuir IGMP v1, v2 e v3;  
• Deve possuir DVMRP v3;  
• Deve possuir PIM-DM;
• Deve possuir PIM-SM;
• Deve possuir PIM-Sparse-Dense-Mode;
• Deve possuir Proxy ARP;
• Deve possuir Policy-based Route;
• Deve possuir Gratuitous ARP; .

QoS (Qualidade de Serviço)  
• Deve permitir controle de banda por porta com granula-

ridade mínima exigida de 64Kbps;  
• Deve permitir controle de banda por fluxo com granula-

ridade mínima exigida de 64Kbps;  
• Deve possuir 802.1p com mínimo de 08 filas;  
• Deve  suportar  os  modos  WRR  (Weighted  Round 

Robin), Strict Priority e WRR+ Strict Priority; 
• Deve possuir CoS baseada em:  

 Porta;
 VLAN ID;
 802.1p Priority Queue;
 Endereço MAC;
 Endereço IPv4 e IPv6;
 DSCP;
 Protocol Type;
 Porta TCP/UDP;
 Tempo (Time-based QoS).

ACL (Access Control List)
• Deve  possuir  Multi-layer  Access  Control  List  (ACL) 

baseado em:  
 VLAN ID;
 802.1p;
 Ethertype;
 Endereço MAC;
 Endereço IPv4 e IPv6;
 DSCP;
 Protocol Type;
 Porta TCP/UDP;
 Tempo (Time-based ACL).
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• Deve permitir estatísticas de ACL.

Segurança para o Acesso à Rede
• Deve possuir Port security (minimo de 16MAC por por-

ta);  
• Deve possuir controle de acesso 802.1x port-based;
• Deve possuir controle de acesso com autenticação base-

ada em endereço MAC através de servidor externo para 
dispositivos que não possuam cliente 802.1x;

• Deve possuir controle de acesso através de autenticação 
baseada  em servidor  WEB para  dispositivos  que  não 
possuam cliente 802.1x;

• Deve permitir o assinalamento dinâmico de VLAN;
• Deve possuir SSH v1 e v2;  
• Deve possuir SSL v1, v2 e v3;  
• Deve permitir Autenticação TACACS+;  
• Deve permitir Autenticação RADIUS;
• Deve possuir autenticação RADIUS e TACACS+ para 

acesso ao switch;  
• Deve possuir controle de Brodcast / Multicast / Unicast 

Storm;  
• Deve permitir segmentação de tráfego;  
• Deve possuir IP-MAC-Port Binding ou funcionalidade 

equivalente;
• Deve possuir suporte ao sistema de segurança Microsoft 

NAP ou equivalente;
• Deve possuir DHCP Server Screening;
• Deve possuir ARP Spoofing Prevention;
• Deve possuir BPDU Attack Protection.
• Deve possuir as funções de gerenciamento:  

 Web-based GUI;  
 SNMP v.1, v.2c e v.3;
 SNMP Trap;  
 CLI (command line interface);
 RMON v1 / v2; 
 Telnet server;
 Telnet client;  
 BOOTP/DHCP Cliente;
 DHCP Auto-Configuration;
 DHCP Relay;  
 DHCP Relay Option 82;
 DHCP Server;
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 DHCPv6 Client;
 DHCPv6 Relay;
 DHCPv6 Server;  
 TFTP Cliente;
 Zmodem;
 sFlow;  
 SYSLOG;
 LLDP;
 SNTP;
 ICMPv6;
 Múltiplas Imagens;
 Múltiplas Configurações;
 Monitoramento  de  utilização  da 

CPU;
 Diagnóstico de cabos.

•   Deve possuir suporte as MIBs:  
 RFC1213 MIB-II;
 RFC1493 Bridge MIB;
 RFC1907 SNMPv2 MIB;
 RFC2571~2576 SNMP MIB;
 RFC1271, 2819 RMON MIB;
 RFC2021 RMON v2 MIB;
 RFC2665 Ether-like MIB;
 RFC2668 MAU MIB;
 RFC2674 802.1p MIB;
 RFC2233, 2863 IF MIB;
 RFC2618 RADIUS Authentication 

Client MIB;
 RFC1724 RIP v2 MIB;
 RFC1850 OSPF v2 MIB;
 RFC2096  IP  Forwarding  Table 

MIB (CIDR);
 RFC2787 VRRP MIB;
 RFC2932  IPv4  Multicast  Routing 

MIB;
 RFC2934 PIM MIB for IPv4;
 RFC2620  RADIUS  Accounting 

Client MIB;
 RFC2933 IGMP MIB.

• Deve possuir suporte aos padrões
 RFC768 UDP;
 RFC783 TFTP;
 RFC 791 IP;
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 RFC 792 ICMP;
 RFC 793 TCP;
 RFC 826 ARP;
 RFC854 Telnet;
 RFC951, 1542 BootP;
 RFC2068 HTTP;
 RFC2338 VRRP;
 RFC2529,  3053,  3056  IPv6  Tun-

nel;
 RFC2138 RADIUS;
 RFC2139 RADIUS Accounting;
 RFC1492 TACACS;
 RFC3176 sFlow;
 RFC2598 DiffServ Expedited For-

warding;
 RFC2460 IPv6;
 RFC4861  IPv6  Neighbor  Discov-

ery (ND);
 RFC4862  IPv6  Stateless  Address 

Autoconfiguration;
 RFC1981 IPv6 Path MTU Discov-

ery.

Fonte de alimentação  
• Interna, 100 a 240 VAC, 50/60 Hz.

Tamanho  
• Montável em rack padrão de 19", 1 U.

Certificações  
• FCC Class A, CE, C-Tick,VCCI;
• cUL, CB;
• MEF 9,14;
• IPv6 Ready Logo Phase 2;
• Anatel.

Switch Gigabit, L2, com 24 portas 10/100/1000 Base-T e 04 
slots SFP. Empilhável e gerenciável. Cabo de empilhamento 
incluso – DGS-3100.

Arquitetura
• Deve possuir  24 portas  10/100/1000Base-T-  Autosen-
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02 13

sing, full duplex, Auto MDI/MDIX, RJ-45;
• Deve possuir 4 portas Combo SFP MiniGBIC para Gi-

gabit-Ethernet;
• Deve  permitir  empilhamento  físico  de  no  mínimo  06 

unidades  com  velocidade  de  20Gbps  full  duplex  em 
anel;

• Deve possuir 01 (uma) porta console RS-232;
• Deverá possuir suporte a fonte de Alimentação Redun-

dante.
 

Desempenho
• Switch Fabric mínimo de 68 Gbps por dispositivo;
• Packet Forwarding rate mínimo de 50.60 Mpps por dis-

positivo;
• Packet Buffer Mínimo de 768 KB por dispositivo;
• Tabela de endereçamento MAC mínimo de 8K por dis-

positivo;
• Suporte a jumbo frame de no mínimo 10.240 Bytes;
• Método de Switching;
• Store-and-forward.

Funcionalidades de Camada 02
• Deve possuir IGMP Snooping v1 e v2;
• Deve suportar no mínimo 256 grupos IGMP Snooping;
• Deve suportar IGMP Snooping Fast Leave;
• Deve suportar MLD Snooping v1/v2;
• Deve possuir 802.1D Spanning Tree;  
• Deve possuir 802.1w Rapid Spanning Tree;  
• Deve possuir 802.1s Multiple Spanning Tree;  
• Deve possuir 802.3ad Link Aggregation com o mínimo 

de 32 grupos com 8 portas por grupo;
• Deve  possuir  Espelhamento  de  portas  no  modo  “Um 

para Um” e “Varias portas para Uma”;
• Deve possuir mecanismo de detecção de loop;
• Deve suportar o protocolo LLDP.

VLAN  
• Deve possuir IEEE 802.1Q Tagged VLAN;
• Deve possuir GVRP;
• Deve possuir Guest VLAN;
• Deve permitir um mínimo de 256 VLANs;
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• Deve permitir o trunking de VLANs;
• Deve permitir assinalamento dinâmico de VLAN;
• Deve possuir Voice VLAN.

QoS (Qualidade de Serviço)  
• Deve permitir controle de banda por porta com granula-

ridade mínima de 64Kbps;  
• Deve possuir 802.1p com mínimo de 04 filas;
• Deve  suportar  os  modos  WRR  (Weighted  Round 

Robin), Strict Priority e WRR+SP;
• Deve possuir CoS baseada em:  

 Porta;
 Vlan ID;
 802.1p;
 Endereço MAC;  
 Ether Type;
 Endereço IPv4;
 DSCP; 
 TCP/UDP.

ACL (Access Control List)  
• Deve possuir Access Control List (ACL) baseado em:  

 802.1p;
 VLAN ID;
 Ether Type;
 Endereço MAC;
 Endereço IPv4;
 DSCP;
 Protocol Type;
 TCP/UDP;
 Tempo (Time-based ACL).

Segurança para o Acesso à Rede  
• Deve possuir Port security com o mínimo de 16MAC 

por porta;
• Deve possuir controle de acesso 802.1x port-based;  
• Deve possuir controle de acesso 802.1x MAC-based;  
• Deve possuir SSH v2;  
• Deve possuir SSL v3;  
• Deve permitir Autenticação TACACS+;  
• Deve permitir Autenticação RADIUS;  
• Deve possuir controle de Brodcast / Multicast / Unicast 
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Storm;  
• Deve permitir segmentação de trafego;
• Deve ser compatível com Microsoft NAP® ou tecnolo-

gia equivalente;
• Deve possuir ARP Spoofing Prevention;
• Deve possuir as funções de gerenciamento:  
• Gerenciamento baseado em interface gráfica WEB;  

 SNMP v.1, v.2c e v.3;  
 CLI (command line interface);  
 RMON v1 – 4 grupos (estatísticas, 

histórico, alarmes e eventos);
 Cliente e Servidor Telnet;
 Cliente BOOTP/DHCP;  
 DHCP Auto-configuração;  
 Cliente TFTP;  
 SYSLOG;  
 Dual Images; 
 Dual Configuration;  
 Monitoramento  da  utilização  da 

CPU;  
 SNTP;
 DHCP Relay opção 82.

• Deve permitir o diagnóstico de cabos.
• Suportar a funcionalidade que permite restringir  o ge-

renciamento do equipamento a endereços IPs específi-
cos.

Padrões e MIBs:  
• RFC1213 MIB-II;
• RFC1493, 4188 Bridge MIB;
• RFC1442, 2578, 3418 SNMPv2 MIB;
• RFC1757, 2819 RMON MIB;
• RFC1643 Ether-like MIB;
• RFC2674 802.1p MIB;
• RFC2863 Interface Group MIB;
• RFC2618 RADIUS Authentication Client MIB;
• RFC2925 Ping & Traceroute MIB;
• RFC768 UDP;
• RFC783 TFTP;
• RFC791 IP;
• RFC792 ICMP;
• RFC793 TCP;
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• RFC826 ARP;
• RFC854 Telnet;
• RFC951, 1542, 2131 BootP;
• RFC2068 HTTP;
• RFC2138 RADIUS;
• RFC2620 RADIUS Accounting Client MIB;
• RFC1492 TACACS;
• RFC1157 SNMPv1;
• RFC1901, 1908 SNMPv2c;
• RFC2570,2575 SNMPv3;
• RFC2598 DiffServ Expedited Forwarding.

Fonte de alimentação  
• Interna, 100 a 240 VAC, 50/60 Hz.

Características Físicas
• Temperatura de Operação entre 0ºC e 45ºC;
• Temperatura de Armazenamento entre -10ºC e 70ºC;
• Umidade entre 10% e 90 % sem condensação.

Tamanho
• Montável em rack padrão de 19".

Certificações  
• FCC Class A, CE, C-Tick, VCCI Class A e ICES-003 

Class A;
• Segurança: cUL, CB;
• Anatel.

Switch L3, empilháveis e gerenciáveis. Disponibilizando 24 
portas  10/100/1000  Base-T,  12  portas  1000  Base-SX 
conector LC e 01 porta 10G Base-SR. Com possibilidade de 
expansão para mais  12  portas  1000 Base-SX e  02 portas 
10G. Empilhamento a uma velocidade de 20G full duplex – 
DGS-3627G.

Arquitetura  
• 20 portas SFP;
• 4 portas Combo SFP MiniGBIC /  10/100/1000Base-T 

funcionando  simultaneamente  com  as  portas  do  item 
1.1;
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03 01

• Deve permitir a inserção de 03 módulos 10GE;
• Deve permitir empilhamento físico  de até 12 unidades 

com velocidade de 20Gbps full duplex em anel e daisy-
chain;

• 1 porta console RS-232;
• Deverá possuir suporte para Fonte de Alimentação Re-

dundante.
 
Desempenho  

• Switch Fabric mínimo de 108Gbps por dispositivo;  
• Packet Forwarding rate mínimo de 80Mpps por disposi-

tivo;  
• Packet Buffer Mínimo de 02 MB por dispositivo;  
• Tabela de endereçamento MAC mínimo de 16K por dis-

positivo;
• Suporte a jumbo frame de no mínimo 9KB.

Método de Switching  
• Store-and-forward.

Funcionalidades de Camada 02  
• Deve possuir IGMP Snooping v1, v2 e v3;
• Deve possuir MLD Snooping;
• Deve possuir 802.1D Spanning Tree;  
• Deve possuir 802.1w Rapid Spanning Tree;  
• Deve possuir 802.1s Multiple Spanning Tree;  
• Deve  possuir  Loopback  Detection  independentemente 

de Spanning Tree;
• Deve possuir 802.3ad compatible Link Aggregation sta-

tic  mode  (minimo  de  32  grupos  com  8  portas 
10/100/1000 ou 2 portas 10GE por grupo);  

• Deve  possuir  Espelhamento  de  portas  no  modo  “Um 
para Um” e “Varias portas para Uma”;  

• Deve possuir espelhamento de tráfego baseado em fluxo 
(Flow-based Mirror);

• Deve possuir RSPAN (Remote Span);
• Deve possuir L2 Protocol Tunneling;
• Deve possuir ERPS (Ethernet Ring Protection Switch-

ing).

VLAN
• Deve suportar VLAN por porta;  
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• Deve possuir IEEE 802.1Q Tagged VLAN;
• Deve possuir IEEE 802.1v Protocol VLAN;
• Deve possuir GVRP;
• Deve possuir Guest VLAN;
• Deve permitir um mínimo de 4K VLANs estáticas;
• Deve permitir um mínimo de 250 VLANs dinâmicas;
• Deve suportar Double VLAN (Q-in-Q);
• Deve permitir a criação de VLAN baseada em endereço 

MAC;
• Deve suportar VLAN Trunking;
• Deve suportar Super VLAN.

Funcionalidades de Camada 03
• Deve possuir RIP v1 e v2;
• Deve possuir RIPng (IPv6);  
• Deve possuir OSPF v2 e v3;
• Deve possuir OSPF Equal Cost Route;  
• Deve possuir BGP v4;
• Deve possuir um minimo de 256 interfaces IP;
• Deve possuir VRRP;  
• Deve possuir IPv6 Tunneling;
• Deve possuir IGMP v1, v2 e v3;  
• Deve possuir DVMRP v3;  
• Deve possuir PIM-DM;
• Deve possuir PIM-SM;
• Deve possuir PIM-Sparse-Dense-Mode;
• Deve possuir Proxy ARP;  
• Deve possuir Policy-based Route;
• Deve possuir Gratuitous ARP.

QoS (Qualidade de Serviço)  
• Deve permitir controle de banda por porta com granula-

ridade minima exigida de 64Kbps;  
• Deve permitir controle de banda por fluxo com granula-

ridade minima exigida de 64Kbps;  
• Deve possuir 802.1p com minimo de 08 filas;  
• Deve  suportar  os  modos  WRR  (Weighted  Round 

Robin), Strict Priority e WRR+
• Strict Priority;
• Deve possuir CoS baseada em:  

 Porta;
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 VLAN ID;
 802.1p;
 Endereço MAC;
 Endereço IPv4 e IPv6;
 DSCP;
 Protocol Type;
 Porta TCP/UDP;
 Tempo (Time-based QoS).

ACL (Access Control List)  
• Deve  possuir  Multi-layer  Access  Control  List  (ACL) 

baseado em:  
 VLAN ID;
 802.1p;
 Ethertype;
 Endereço MAC;
 Endereço IPv4 e IPv6;
 DSCP;
 Protocol Type;
 Porta TCP/UDP;
 Tempo (Time-based ACL).

• Deve permitir estatísticas de ACL.

Segurança para o Acesso à Rede
• Deve possuir Port security (minimo de 16MAC por por-

ta);  
• Deve possuir controle de acesso 802.1x port-based;  
• Deve possuir controle de acesso com autenticação base-

ada em endereço MAC através de servidor externo para 
dispositivos que não possuam cliente 802.1x;

• Deve possuir controle de acesso através de autenticação 
baseada  em servidor  WEB para  dispositivos  que  não 
possuam cliente 802.1x;

• Deve permitir o assinalamento dinâmico de VLAN;
• Deve possuir SSH v1 e v2;
• Deve possuir SSL v1, v2 e v3;
• Deve permitir Autenticação TACACS+;
• Deve permitir Autenticação RADIUS;
• Deve possuir autenticação RADIUS e TACACS+ para 

acesso ao switch;
• Deve possuir controle de Brodcast / Multicast / Unicast 

Storm;
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• Deve permitir segmentação de tráfego;
• Deve possuir IP-MAC-Port Binding ou funcionalidade 

equivalente;
• Deve possuir suporte ao sistema de segurança Microsoft 

NAP ou equivalente;
• Deve possuir DHCP Server Screening;
• Deve possuir ARP Spoofing Prevention;
• Deve possuir BPDU Attack Protection.
• Deve possuir as funções de gerenciamento:

 Web-based GUI;  
 SNMP v.1, v.2c e v.3; 
 SNMP Trap; 
 CLI (command line interface);  
 RMON v1 / v2; 
 Telnet server; 
 Telnet client; 
 BOOTP/DHCP Cliente;  
 DHCP Auto-Configuration;
 DHCP Relay;
 DHCP Relay Option 82;
 DHCP Server;
 DHCPv6 Client;
 DHCPv6 Relay;
 DHCPv6 Server;
 TFTP Cliente;
 Zmodem; 
 sFlow; 
 SYSLOG;  
 LLDP;
 SNTP;
 ICMPv6;
 Múltiplas Imagens;
 Múltiplas Configurações;
 Monitoramento  de  utilização  da 

CPU;
 Diagnóstico de cabos.

• Deve possuir suporte as MIBs:
 RFC1213 MIB-II;
 RFC1493 Bridge MIB;
 RFC1907 SNMPv2 MIB;
 RFC2571~2576 SNMP MIB;
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 RFC1271, 2819 RMON MIB;
 RFC2021 RMON v2 MIB;
 RFC2665 Ether-like MIB;
 RFC2668 MAU MIB;
 RFC2674 802.1p MIB;
 RFC2233, 2863 IF MIB;
 RFC2618 RADIUS Authentication 

Client MIB;
 RFC1724 RIP v2 MIB;
 RFC1850 OSPF v2 MIB;
 RFC2096  IP  Forwarding  Table 

MIB (CIDR);
 RFC2787 VRRP MIB;
 RFC2932  IPv4  Multicast  Routing 

MIB;
 RFC2934 PIM MIB for IPv4;
 RFC2620  RADIUS  Accounting 

Client MIB;
 RFC2933 IGMP MIB.

• Deve possuir suporte aos padrões:  
 RFC768 UDP;
 RFC783 TFTP;
 RFC 791 IP;
 RFC 792 ICMP;
 RFC 793 TCP;
 RFC 826 ARP;
 RFC854 Telnet;
 RFC951, 1542 BootP;
 RFC2068 HTTP;
 RFC2338 VRRP;
 RFC2529,  3053,  3056  IPv6  Tun-

nel;
 RFC2138 RADIUS;
 RFC2139 RADIUS Accounting;
 RFC1492 TACACS;
 RFC3176 sFlow;
 RFC2598 DiffServ Expedited For-

warding;
 RFC2460 IPv6;
 RFC4861  IPv6  Neighbor  Discov-

ery (ND);
 RFC4862  IPv6  Stateless  Address 
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Autoconfiguration;
 RFC1981 IPv6 Path MTU Discov-

ery.

Fonte de alimentação
• Interna, 100 a 240 VAC, 50/60 Hz.

Tamanho
• Montável em rack padrão de 19", 1 U. 

Certificações
• FCC Class A, CE, C-Tick,VCCI;
• cUL, CB;
• MEF 9,14;
• IPv6 Ready Logo Phase 2.

04 01

Switch Gigabit, L3, com 20 portas 10/100/1000 Base-T, 04 
portas 1000 Base-SX e 01 porta 10G Base-SR. Empilhavel e 
gerenciável – DGS-3427.

Arquitetura  
• Mínimo de 24 portas 1000Base-T- Autosensing, full du-

plex, Auto MDI/MDIX,    RJ-45;
• Minimo de 4 portas compartilhadas 1000Base-T/ Com-

bo SFP MiniGBIC para GigabitEthernet ;
• Deve permitir a inserção de 03 modulos 10GE;
• Suportar  empilhamento  com  largura  de  banda  de 

20Gbps full-duplex por porta;
• Possuir porta console RS-232;
• Suporte ao protocolo IEEE 802.3x, Flow Control;
• Deverá possuir suporte para Fonte de Alimentação Re-

dundante.

Desempenho
• Switch Fabric mínimo de 108Gbps por dispositivo;  
• Packet Forwarding rate mínimo de 80Mpps por disposi-

tivo;
• Packet Buffer mínimo de 750KB por dispositivo;
• Tabela de endereçamento MAC mínimo de 8K por dis-

positivo;
• Suporte a jumbo frame de no mínimo 9KB.
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Método de Switching  
• Store-and-forward.

   
Caracteristicas de Camada 02

• Suportar IGMP Snooping v1/v2/v3, com no minimo 1K 
grupos; 

• Suportar MLD Snooping v1/v2;
• Possuir 802.1D – 2004 Edition Spanning Tree;  
• Possuir 802.1w Rapid Spanning Tree;  
• Possuir 802.1s Multiple Spanning Tree;
• Deve possuir  STP Root  Restriction  ou funcionalidade 

equivalente;
• Deve possuir BPDU Filtering;
• Deve implementar mecanismo de detecção de looping;
• Suportar um minimo de 32 grupos 802.3ad Link Aggre-

gation com no mínimo 8 portas por grupo;
• Possuir  espelhamento  de  portas  no  modo  “Um  para 

Um” e “Varias portas para Uma”;
• Deve possuir espelhamento de tráfego baseado em fluxo 

(Flow-based Mirror);
• Deve possuir RSPAN (Remote Span);
• Possuir L2 Protocol Tunneling;
• Deve possuir ERPS (Ethernet Ring Protection Switch-

ing).

VLAN  
• Suportar IEEE 802.1Q Tagged VLAN;  
• Suportar GVRP;  
• Suportar Guest VLAN;
• Suportar Double VLAN;
• Suportar 802.1v protocol based VLAN;
• Permitir um minimo de 4K VLANs;  
• Deve suportar Vlan Translation;
• Suportar ISM VLAN;
• Suportar MAC based VLAN.

Características de Camada 03
• Tabela de roteamento estático IPv4/v6 minimo de 128 

entradas; 
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• Deve suportar no mínimo 64 interfaces IP;
• Suportar RIP v1/v2;
• Suportar RIPng;
• Suportar IPv6 Tunneling;
• Suportar Gratuitous ARP;
• Suportar ARP Proxy.

Filas de Prioridades  
• Possuir IEEE 802.1p;  
• Deve permitir um minimo de 8 filas de prioridades;
• Possuir Controle de banda por porta e por fluxo;
• Suportar  os  protocolos  WRR,   Strict  Priority   e 

WRR+Strict Priority.

Classificação do Tráfico  
• Deve suportar CoS baseada em:

 Porta do Switch;
 VLAN ID;
 802.1p Priority Queues;
 Endereço MAC;
 Endereço IPv4/IPv6;
 DSCP;
 Porta TCP/UDP;
 Protocol Type;
 Tempo (Time based QoS).

Access Control List (ACL)
• Deve suportar  Multi-layer  Access Control  List  (ACL) 

baseado em:  
 802.1p Priority;
 VLAN ID;
 Endereço MAC;
 Ether Type;
 Endereço IPv4/IPv6;
 DSCP;
 Protocol Type;
 TCP/UDP Port Number;
 Tempo (Timed based ACL).

• Deve permitir estatísticas de ACL.

Segurança para o Acesso à Rede
• Suportar RADIUS;
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• Suportar TACACS+;
• Possuir Port security (minimo de 16MAC por porta);
• Possuir controle de acesso 802.1x port-based;
• Deve  possuir  controle  de  acesso  com  autenticação 

baseada  em  MAC  através  de  servidor  externo  para 
dispositivos que não possuem cliente 802.1x;

• Deve possuir controle de acesso através de autenticação 
baseada  em servidor  WEB para  dispositivos  que  não 
possuem cliente 802.1x;

• Suportar  assinalamento  dinâmico  de  vlan  mediante 
autenticação 802.1x;

• Possuir SSH v1/v2;
• Possuir SSL v1/v2/v3; 
• Possuir  controle  de  Broadcast,  Multicast  e  Unicast 

Storm;  
• Suportar Segmentação de Tráfego;  
• Suportar  IP-MAC-Port  Binding  ou  funcionalidade 

equivalente;
• Deve  ser  compatível  com  Microsoft  NAP®  ou 

tecnologia equivalente;
• Suportar   autenticação  RADIUS  e  TACACS+  para 

acesso ao switch;
• Possuir DHCP Server Screening;
• Possuir ARP Spoofing Prevention;
• Possuir BPDU Attack Protection.

Gerenciamento
• Possuir SNMP v1/v2c/v3;
• Possuir SNMP Trap;
• Possuir gerenciamento WEB com suporte a IPv4 e IPv6;
• Possuir CLI (command line interface);  
• Suportar  RMONv1:  Grupos  -  1,  2,  3,  9  (Alarm, 

Statistics, History, Event);  
• Suportar RMONv2: Probe config group;
• Possuir Telnet com suporte a IPv4 e IPv6;
• Possuir TFTP Client com suporte a IPv4 e IPv6;
• Possuir System Log;
• Possuir DHCP / Bootp Cliente;
• Possuir DHCP Auto-configuration;
• Possuir DHCP Relay Option 60, 61 e 82;
• Possuir Múltiplas Imagens/ Configurações;
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• Possibilitar monitoração da utilização da CPU;
• Possuir DHCP Server;
• Possuir DNS Relay;
• Possuir SNTP;
• Possuir ICMPv6;
• Possuir sFlow;
• Possuir LLDP;
• Deve permitir diagnóstico de cabo; 
• Possuir  IPv6 Neighbor Discovery (ND);
• Possuir DHCPv6 Client;
• Possuir DHCPv6 Relay;
• Possuir DHCPv6 Server.

Padrões e MIBs  
• RFC1212 Concise MIB;
• RFC1213 MIB-II;
• RFC1516 MIB Traps;
• RFC1493, 4188 Bridge MIB;
• RFC1907 SNMPv2 MIB;
• RFC1757, 2819 RMON MIB;
• RFC2021 RMONv2 MIB;
• RFC2096 IP Forwarding Table MIB;
• RFC1398, 1643,2358,2665 Ether-like MIB;
• RFC2674, 4363 802.1p MIB;
• RFC2233, 2863 Interfaces Group MIB;
• RFC2618 RADIUS Authentication Client MIB;
• RFC2620 RADIUS Accounting Client MIB;
• RFC2737 Entity MIB;
• RFC2925 Ping & Traceroute MIB;
• RFC768 UDP;
• RFC791 IP;
• RFC792 ICMPv4;
• RFC793 TCP;
• RFC826 ARP;
• RFC854 Telnet;
• RFC2463,4443 ICMPv6;
• RFC1338, 1519 CIDR;
• RFC2068, 2616 HTTP;
• RFC2460 IPv6;
• RFC1157,1901,1908,  2273,  2570~2575 

SNMPv1/v2c/v3;
Página 26 de 38

http://www.iatebsb.com.br/


                                                                                                                            

            
                                

                                             SCEN Trecho 02 conjunto 04 – Brasília-DF, CEP:70.800-120 – Fone: (61) 3329-8779 – Fax:(61) 3329-8734 
                                                           www.iatebsb.com.br / Twitter: @iatebsb

• RFC2598 DiffServ Expedited Forwarding;
• RFC4861 IPv6 Neighbor Discovery (ND);
• RFC4862 IPv6 Stateless Address Autoconfiguration;
• RFC3176 sFlow;
• RFC951, 1542, 2131 BootP/DHCP Client;
• RFC3046 DHCP Relay;
• RFC2131 DHCP Server;
• RFC1072 DHCP ARP Proxy.

Fonte de alimentação
• Interna, 100 a 240 VAC, 50/60 Hz.

   
Tamanho

• Montável em rack padrão de 19", 1 U.

Características Físicas
• Temperatura de Operação entre 0ºC e 40ºC;
• Temperatura de Armazenamento entre -40ºC a 70ºC;
• Umidade em operação entre 10% e 90 % não condensa-

da.

Certificações
• Interferência  Eletromagnética:  FCC Class A, CE e C-

Tick; 
• Segurança: CSA International
• IPv6 Ready Logo Phase-2;
• Anatel.

05 02

Módulo empilhamento 1 – porta 10Gigabit CX-4 Module – 

DEM-410CX.

• Módulo 10Gigabit CX4;
• Possuir 1 porta CX4;
• Suportar o padrão IEEE 802.3ak;
• Suportar taxa de 20Gbps Full-Duplex por porta.

Módulo  10G  1-porta  10G  XFP  Uplink  Module  –  DEM-
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06 02

410X.

• Módulo 10Gigabit XFP;
• Possuir 1 porta XFP;
• Suportar taxa de 20Gbps Full-Duplex por porta.

07 02

Módulo  XFP  10G  1-port  Multi-mode  300M  10G 

Transceiver (XFP) DEM-410X – DEM-421XT.

• Transceiver XFP Multi-mode 10GBASE-SR;
• Padrão 10GBASE-SR (IEEE 802.3ae standard);
• Conector LC;
• Suporte a Controle de Fluxo 802.3x;
• Suporte a Fibra Multi-mode 50/125um ou 62,5/125um;
• Comprimento de onda: 850 nm;
• Tensão de alimentação suportada de 3.3 /5 V;
• "Hot swappable".

08 26

Módulo fibra 1-port 1000Mbps mini-GBIC SX multi-mode, 

SFP (up to 550m) – DEM-311GT.

• Transceiver SFP Multi-mode 1000BASE-SX;
• Padrão 1000BASE-SX (IEEE 802.3z standard);
• Conector LC;
• Suporte a Controle de Fluxo 802.3x;
• Suporte  a  Fibra  Multi-mode  50um ou  62.5um multi-

mode para até 550 m;
• Comprimento de onda: 850 nm;
• Tensão de alimentação suportada de 3.3 V;
• "Hot swappable".

Software de Gerenciamento de Rede para Switches: 
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09 01

Plataforma de Gerenciamento
• Deve permitir  a criação de topologia para a rede com 

diagramas ou desenhos de rede;
• Deve suportar SNMP v3;
• Deve possuir notificação de trap/alarme por e-mail;
• Deve  possuir  múltiplas  janelas  para  visualização  de 

objetos na rede Ethernet.
• Deve possuir utilitários de MIB;
• Deve fornecer informações e estatisticas MIB II, além 

de informações de interfaces;
• Deve  fornecer  informações  de  Spanning  Tree  e 

Configurações de Portas;
• Deve  suportar  RMON  com  no  mínimo  4  grupos  – 

Statistics, History e Event;
• Deve permitir configuração de prioridades 802.1p
• Deve possuir compilador e navegador de MIB
• Deve permitir o monitoramento de desempenho;
• Deve possuir monitoramento de capacidade de link;
• Deve permitir configuração via Web e Telnet;
• Deve suportar TFTP ou FTP, Traceroute, localizador de 

MAC e Ping;
• Deve possuir filtro e log de traps;
• Deve possuir visualizador de eventos;
• Deve possuir relatórios;
• Deve  permitir  o  upgrade  de  firmware  em  múltiplos 

dispositivos;
• Deve ser do mesmo fabricante dos switches;
• Deve ser  fornecido com todas  as  licenças  necessárias 

para  seu  funcionamento  e  atendimento  de  suas 
funcionalidades.

10 01

SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO

O serviço  de  implementação  deve  contemplar  a  instalação  e 
configuração  de  todos  os  equipamentos  e  seus  respectivos 
softwares de gerenciamento.

11 06

TREINAMENTO
Capacitação  de  funcionários  do  IATE,  para  o  correto  e 
adequado manuseio dos produtos,  para possíveis manutenções 
preventivas,  corretivas  ou  até  mesmo  fazer  o  próprio 
gerenciamento da ferramenta.
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III – DA ENTREGA

3.1 A  entrega  dos  produtos,  objeto  desta  licitação,  deverá  ser  no  prazo  máximo  de  45 
(quarenta e cinco) dias,  contados a partir da data da assinatura do contrato,  salvo se 
houver  pedido  formal  de  prorrogação  deste,  devidamente  justificado  pelo 
licitante/contratado e acatado pelo IATE.

3.2 Os produtos descritos nos  ITENS  de 01 à 09  do Termo de Referência (ANEXO I do 
Edital de CARTA CONVITE Nº 005/2012) deverão ser entregues nas dependências do 
IATE, ou seja, no endereço SCEN TRECHO 02, CONJ. 04, BRASÍLIA – DF, CEP. 
70.800-120;

3.3 O serviço de implementação e parametrização dos produtos, conforme descrito no ITEM 
10 do Termo de Referência (ANEXO I do Edital de CARTA CONVITE Nº 005/2012) 
deverá ser realizada nas dependências do IATE, ou seja, no endereço SCEN TRECHO 
02,  CONJ.  04,  BRASÍLIA – DF,  CEP.  70.800-120,  em até  30 (trinta)  dias,  após  a 
entrega dos produtos.

3.4 A capacitação dos funcionários, conforme descrito no ITEM 11 do Termo de Referência 
(ANEXO I do Edital  de  CARTA CONVITE Nº 005/2012)  deverá ser realizada nas 
dependências do IATE, ou seja, no endereço SCEN TRECHO 02, CONJ. 04, BRASÍLIA 
–  DF,  CEP.  70.800-120,  após   os  serviços  de  implementação  e  parametrização  dos 
produtos, em data posteriormente a ser acordada entre as partes.

IV – DA GARANTIA

4.1 A Licitante vencedora deverá fornecer a garantia Life Time, tendo garantia total dos pro-
dutos durante seu período de fabricação e mais 05 (cinco) anos após sua descontinuidade.

4.2 O Acordo de Nível de Serviço relativo à assistência técnica será de 48 horas, após a aber-
tura do chamado por parte do IATE, para regularização efetiva do problema identificado, 
salvo nos casos de necessidade de substituição de equipamentos.

V - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 O IATE pagará à licitante ganhadora, em até 10 (dez) dias úteis após a entrega dos produ-
tos,  mediante apresentação da Nota Fiscal,  devidamente atestada pela  VICE-DIRETO-
RIA DE INFORMÁTICA, por intermédio de boleto ou depósito bancário.

5.2 A prestação de serviço de implementação, que contempla a instalação e configuração dos 
equipamentos será pago em até 07 (sete) dias úteis após a finalização dos serviços, tendo 
o aceito definitivo da VICE-DIRETORIA DE INFORMÁTICA.
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5.3 O treinamento será pago em até 07 (sete) dias úteis após a sua finalização, tendo o aceito 
definitivo da VICE-DIRETORIA DE INFORMÁTICA.

VI – IMPLEMENTAÇÃO

6.1 O serviço de implementação deve contemplar a instalação e configuração de todos os 
equipamentos e seus respectivos softwares de gerenciamento.

VII - DO TREINAMENTO

7.1 O treinamento terá que capacitar 06 (seis) funcionários da equipe do DEPARTAMENTO 
DE INFORMATICA do IATE, para eles consigam manipular os equipamentos para pos-
síveis manutenções preventivas, corretivas ou até mesmo fazer o próprio gerenciamento 
da ferramenta.

VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 Despesas com fretes, montagens, desmontagens, equipamentos, enfim todos os insumos 
necessários para o fornecimento dos produtos deverão estar inclusos nos preços propostos.

Brasília-DF, 22 de março de 2012.

JULIO MARANGONI ALVES
SUPERINT ADJ DE OPERAÇÕES E 

LOGÍSTICA (Interino)

MARIO OSWALDO GOMES DA SILVA
VICE-DIRETOR DE INFORMÁTICA
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ANEXO II

− MINUTA DE CONTRATO -

Pelo presente instrumento particular que entre si fazem, de um lado o  IATE CLUBE DE 

BRASÍLIA, com sede no SCEN Trecho 02, Conjunto 04, Brasília - DF, inscrita sob o CNPJ 

nº 00.018.978/0001-80, neste ato representado por seu Comodoro  MARIO SERGIO DA 

COSTA RAMOS, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na XXXXX, Bloco 

“X”, Apartamento XXX, XXXXXX em Brasília - DF, portador da cédula de identidade nº 

XXXXX SSP/DF e CPF XXXXXXXX, doravante denominado IATE, e de outro a empresa 

___________, inscrita sob o CNPJ nº __________________, estabelecida no ___________, 

neste ato representada pelo(a) Sr(a).  ___________, brasileira, residente e domiciliado(a) na 

__________, portador(a) da cédula de identidade nº. _____, e CPF nº. _________, doravante 

designada simplesmente  CONTRATADA, tem certo  e  ajustado a  celebração do presente 

contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA  PRIMEIRA  –  DO  OBJETO:  O  presente  contrato  tem  por  objeto  a 

AQUISIÇÃO DE SWITCHES  E  SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE REDE, 

BEM COMO A IMPLEMENTAÇÃO E TREINAMENTO PARA O USO ADEQUADO 

DESSES  EQUIPAMENTOS conforme  características  e  especificações  constantes  do 

TERMO DE REFERÊNCIA, que integra o Edital CARTA CONVITE Nº 005/2012 como 

seu ANEXO I. 

CLÁUSULA SEGUNDA  –  DO PREÇO:  Pela aquisição dos produtos,  implementação e 

treinamento, objeto deste contrato, o  IATE pagará a  CONTRATADA  o valor total de  R$ 
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0,00 (______),  mediante  apresentação  de  nota  fiscal  devidamente  atestada  pela  VICE-

DIRETORA DE INFORMÁTICA do IATE.

Parágrafo Primeiro – A forma de pagamento do valor descrito no caput desta cláusula será 

realizada em 03 (três) parcelas, da seguinte forma:

a) O valor de R$ 0,00 (_______), em até 10 (dez) dias após a entrega dos produtos, descritos 

nos ITENS de 01 à 09 do Termo de Referência (ANEXO I do Edital de CARTA CONVITE 

Nº  005/2012),  ora  adquiridos  pelo  IATE,  na  forma  avençada  na  cláusula  primeira  deste 

contrato;

b) O valor de R$ 0,00 (_______), em até 07 (sete) dias úteis após o serviço de implementação 

e  parametrização  dos  produtos,  conforme descrito  no  ITEM 10  do Termo de Referência 

(ANEXO I do Edital de  CARTA CONVITE Nº 005/2012), ora adquirido pelo  IATE,  na 

forma avençada na cláusula primeira deste contrato; 

c)  O  valor  de  R$  0,00  (_______),  em  até  07  (sete)  dias  úteis  após  a  capacitação  dos 

funcionários, conforme descrito no ITEM 11 do Termo de Referência (ANEXO I do Edital 

de  CARTA  CONVITE  Nº  005/2012),  ora  fornecido  ao  IATE,  na  forma  avençada  na 

cláusula primeira deste contrato.

Parágrafo Segundo – O pagamento constante no caput desta cláusula somente será realizado 

nos  dias  pactuado  se  a  nota  fiscal/fatura  for  entregue  ao  DEPARTAMENTO  DE 

PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS com antecedência mínima de 07 (sete) dias úteis da 

data prevista para o seu pagamento.

Parágrafo  Terceiro  –  Satisfeita  a  obrigação  prevista  no  caput desta  cláusula  a 

CONTRATADA transfere ao IATE para todos os fins de direito a propriedade dos produtos 

adquiridos, assistindo a este a faculdade de usar, gozar e dispor daquele além de reavê-lo do 

poder de quem injustamente os possua ou detenha.
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Parágrafo Quarto –  Devem estar incluídas no preço todas as despesas com mão de obra, 

tributos e/ou contribuições e quaisquer outros encargos, peças e insumos, indispensáveis ao 

perfeito e fiel cumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

a) A entrega dos produtos, objeto desta licitação, deverá ser realizada no prazo máximo de 45 

(quarenta e cinco) dias, contados a partir da data da assinatura do contrato, salvo se houver 

pedido  formal  de  prorrogação  deste,  devidamente  justificado  pelo  licitante/contratado  e 

acatado pelo IATE.

b) Os produtos descritos nos ITENS de 01 à 09 do Termo de Referência (ANEXO I do Edital 

de CARTA CONVITE Nº 005/2012) deverão ser entregues nas dependências do IATE, ou 

seja, no endereço SCEN TRECHO 02, CONJ. 04, BRASÍLIA – DF, CEP. 70.800-120;

c) O serviço de implementação e parametrização dos produtos, conforme descrito no ITEM 

10  do Termo de Referência  (ANEXO I do Edital  de  CARTA CONVITE Nº 005/2012) 

deverá ser realizada nas dependências do  IATE, ou seja, no endereço SCEN TRECHO 02, 

CONJ. 04, BRASÍLIA – DF, CEP. 70.800-120, em até  30 (trinta) dias, após a entrega dos 

produtos.

d) A capacitação dos funcionários, conforme descrito no ITEM 11 do Termo de Referência 

(ANEXO  I do  Edital  de  CARTA  CONVITE  Nº  005/2012)  deverá  ser  realizada  nas 

dependências do IATE, ou seja, no endereço SCEN TRECHO 02, CONJ. 04, BRASÍLIA – 

DF, CEP. 70.800-120, após  os serviços de implementação e parametrização dos produtos, em 

data posteriormente a ser acordada entre as partes.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA:

a) A CONTRATADA se responsabilizará pela garantia Life Time dos produtos, durante seu 

período de fabricação e mais 05 (cinco) anos após sua descontinuidade, contados a partir da 

efetiva entrega dos produtos ao IATE;
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b) O Acordo de Nível de Serviço relativo à assistência técnica será de 48 horas, após a abertu-

ra do chamado por parte do IATE, para regularização efetiva do problema identificado, salvo 

nos casos de necessidade de substituição de equipamentos.

CLÁUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO: O IATE receberá definitivamente os pro-

dutos adquirido após vistoria  realizada  pela  VICE-DIRETORA DE INFORMÁTICA,  o 

que deverá ocorrer antes do efetivo pagamento da fatura.

CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

a) Todo e qualquer ônus referente a direitos de propriedade industrial, marcas e patentes, se-

gredos comerciais e outros direitos de terceiros, bem como por violação dos mesmos, suas 

consequências e efeitos jurídicos, são de responsabilidade da  CONTRATADA, que deverá 

responder pela referida violação e defender o IATE em juízo ou fora dele, contra eventuais 

reclamações relacionadas ao objeto do presente ato licitatório;

b) Despesas com fretes, montagens, desmontagens, equipamentos, enfim todos os insumos 

necessários para o fornecimento dos produtos devem estar inclusos nos preços propostos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA IMPLEMENTAÇÃO: O serviço de implementação deverá 

contemplar a instalação e configuração de todos os equipamentos e seus respectivos softwares 

de gerenciamento.

CLÁUSULA OITAVA - DO TREINAMENTO: A CONTRATADA compromete-se a ofe-

recer treinamento, a fim de capacitar 06 (seis) funcionários da equipe do DEPARTAMEN-

TO DE INFORMATICA do IATE, para o manuseio correto e adequado dos produtos ora 

adquiridos, para possíveis manutenções preventivas, corretivas ou até mesmo fazer o próprio 

gerenciamento da ferramenta.

Parágrafo Único: O treinamento que se refere o caput desta cláusula, será realizado nas de-

pendências do IATE, sendo da responsabilidade da CONTRATADA disponibilizar todos os 

equipamentos e material necessário para a capacitação dos funcionários indicados pelo IATE.
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CLÁUSULA NONA – RELAÇÃO EMPREGATÍCIA: O presente contrato não caracteriza 

nenhuma relação empregatícia entre o  IATE  e a  CONTRATADA  ou seus prepostos e/ou 

empregados, da mesma forma que não existe subordinação, salário ou dependência entre as 

partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA  –  INSTALAÇÕES DO CLUBE:  Fica expressamente proibido o 

uso  das  instalações  sociais  do  IATE por  dirigentes,  prepostos  ou  empregados  da 

CONTRATADA,  podendo ser utilizados,  apenas, os locais de uso funcional,  previamente 

autorizado pelo IATE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – IMPOSTOS: Fica a CONTRATADA ciente de que 

os  preços  propostos  são  líquidos  e  estão  incluídos  todos  os  impostos,  inclusive,  carga, 

descarga, transporte e responsabilidade sobre material, fretes, taxas, emolumentos e demais 

adicionais  de  qualquer  natureza  e  quaisquer  descontos  e  despesas,  tudo enfim o  que  for 

necessário para o fornecimento do objeto desta licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –  DAS PENALIDADES –  O descumprimento  das 

obrigações  avençadas  neste  CONTRATO  e a recusa injustificada  em assinar  ou retirar  o 

presente  instrumento,  sujeitará  a  CONTRATADA,  garantida  a  prévia  defesa,  às  sanções 

aplicáveis ao respectivo caso que lhe deu causa, conforme a seguir:

a) Pela inexecução, total ou parcial objeto deste contrato, o IATE poderá aplicar:

I - Advertência;

II - Multa  de  0,3% (três  décimos  por  cento)  por  dia  corrido  de  atraso  na  entrega  dos 

produtos, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor total do presente contrato;

III - Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o 

IATE, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

b) Decorridos mais de 30 (trinta) dias de atraso na execução do objeto, sem manifestação da 

CONTRATADA, estará caracterizada a recusa, causando o cancelamento do instrumento 
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de  adjudicação  e  a  aplicação  da  multa  de  20%  (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  do 

fornecimento não realizado;

c) Se a multa aplicada for superior a qualquer valor de garantia porventura prestada, além da 

perda  desta,  responderá  a  contratada  pela  sua  diferença,  que  será  descontada  de 

pagamentos eventualmente devidos pela administração ou cobrada judicialmente;

d) As sanções previstas nos incisos I e III desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente 

com a do inciso II, facultada a defesa prévia da interessada, no respectivo processo, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis;

e)  No  interesse  exclusivo  do  IATE poderá  este,  através  da  Comodoria,  autorizar  o 

recebimento dos produtos, após o trigésimo dia de atraso, sem prejuízo da aplicação da 

multa prevista.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SANÇÕES:  Na hipótese  do  IATE ser  acionado 

judicialmente para indenização resultante de qualquer fato havido em razão da realização do 

objeto deste instrumento, a CONTRATADA se obriga, por força deste contrato, a indenizar o 

IATE em ação regressiva, o prejuízo que o mesmo venha a ser condenado, incluindo neste 

montante custas processuais e honorários advocatícios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DANOS: O IATE não se responsabiliza por eventuais 

acidentes  ou lesões sofridas pelos prepostos e empregados da  CONTRATADA,  nem por 

danos,  furtos ou prejuízos  causados por terceiros  aos equipamentos  de propriedade desta, 

mesmo em decorrência de caso fortuito ou de força maior.

Parágrafo Único: Na eventualidade de ocorrência do disposto nesta cláusula que justifique 

registro  policial,  este  será  efetuado  pela  CONTRATADA,  na  Delegacia  de  Polícia  mais 

próxima e encaminhada cópia ao IATE.

CLÁUSULA  DÉCIMA  QUINTA  –  INDENIZAÇÃO:  A  CONTRATADA se 

responsabiliza por quaisquer danos a terceiros verificados em decorrência da realização do 

objeto deste contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO:  Para dirimir  eventuais  dúvidas resultantes  da 

aplicação deste contrato às partes elegem o Foro de Brasília - Distrito Federal, com renúncia 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por se acharem justos e acordados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, que 

são assinadas pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

Brasília, ____ de março de 2012.

MARIO SERGIO DA C. RAMOS
Pelo IATE – Comodoro Pela CONTRATADA

Testemunha:

ANDRÉ RUELLI
Diretor de Operações e Logísticas 

NILTON SOUSA SILVA
Superintendente

Visto da Diretoria Jurídica:
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