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Questionamento 1: 
Referente ao subitem f, do item 3.1.6. Instalação e configuração, é solicitado:” f) Os switches serão 
conectados pela CONTRATADA pelo menos aos seguintes equipamentos: 
• Storage Unity, por 2+2 interfaces 10GbE RJ-45 
• Enclosure Dell (2x MX5108), por 2+2 interfaces 100GbE QSFP28 
• Enclosure HP (2x HPE 6120XG), por 2+2 interfaces 10GbE RJ-45 
• Enclosure HP (2x Catalyst 3120g), por 2+2 interfaces 1GbE RJ-45 
• Enclosure Dell (2x Dell M6348), por 2+2 interfaces 1GbE RJ-45 
• Firewall por 3+3 interfaces 1GbE RJ-45 
• 2 switches de borda, por 1+1 interface 1GbE RJ45 (uplink agregado de 2GbE) 
 
Contudo, no decorrer do edital é mencionado somente a entrega de cabos e transceivers para a 
interligação entre os novos switches e o Enclosure Dell MX5108N, não sendo mencionado os demais 
cabos descritos acima. 
 
Com isso, entendemos que o fornecimento dos cabos que irão interligar os novos switches aos 
equipamentos descritos acima serão de responsabilidade da CONTRATANTE. Está correto o nosso 
entendimento? 
 
Caso o nosso entendimento não esteja correto, solicitamos mais informações referentes a metragem 
dos cabos e o tipo do mesmo, CAT5, CAT5e ou CAT6 utilizados nas dependência da 
CONTRATANTE. 
 
 
Resposta: Sim, está correto. Os cabos RJ-45 1GbE e 10GbE destas interligações serão 
fornecidos pela EPE. 
  
 
Questionamento 2: 
Em relação ao item 3.1.7. Suporte e Garantia, considerando que os licenciantes de software e sistema 
operacionais existentes atualmente no mercado não disponibilizam tempo de solução para falhas e 
uma vez que falhas neste contexto podem exigir o desenvolvimento de um patch, entendemos que o 
tempo de solução solicitado no edital se refere apenas ao reparo do hardware. Está correto o nosso 
entendimento? 
 
Resposta: Sim, está correto. 
  
 
Questionamento 3: 
Em relação ao item 3.1.7. Suporte e Garantia, com o objetivo de acelerar o tempo de reparo do 
produto, entendemos que o atendimento inicial poderá ocorrer através de contato telefônico (0800), 
realizado pela contratante, no qual, com a colaboração da equipe de TI da contratante, com o próprio 
usuário ou com ferramenta de diagnóstico do fabricante se identificará o problema do equipamento. 
Caso seja identificado nesta fase de diagnóstico, a necessidade de troca de peças, será acionado 
imediatamente o atendimento on-site. Está correto nosso entendimento? 
 
Resposta: Sim, está correto. desde que não sejam exigidos conhecimentos avançados do 
equipamento por parte da equipe da EPE. 
  
 
 



 
 
Questionamento 4: 
Em relação ao item 3.1.7. Suporte e Garantia, entendemos que o atendimento no local é para fins 
apenas de reparo, não contemplando diagnostico de problema, o qual será feito via 0800, sendo que 
o atendimento no local deverá ser realizado em dias uteis em horário comercial, nosso entendimento 
está correto? 
 
Resposta: Sim, está correto. 
 
 


