
 
 

 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/PR 

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/PR 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2019 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE REDE PARA RENOVAÇÃO DOS PARQUES TECNOLÓGICOS DO 

SENAC/PR E DO SESC/PR 

 

Referente aos questionamentos recebidos até o momento, tem-se a informar e esclarecer o que 

segue: 

 

QUESTIONAMENTO 01: 

 

“Nossa dúvida consiste em utilizar o distribuidor do fabricante (CISCO) para realizar o faturamento 

dos equipamentos, serviços e licenças descritos para este certame. Já que este procedimento geraria 

um custo menor, em decorrência da eliminação de impostos que não seriam cobrados. Lembrando 

que a nossa empresa XXX, irá participar como licitante e que em caso de sairmos vencedores, 

utilizaremos o distribuidor para faturamento. ”  

 

RESPOSTA: Informamos que somente será aceito faturamento pela empresa vencedora do 

certame (contratada), nos termos da legislação pertinente. 

 

QUESTIONAMENTO 02: 

 

“Prezados, solicito um escopo detalhado sobre os serviços de instalação, configuração e migração 

para os equipamentos dos itens 06 e 07. Subitens 1-D e 1K.” 

 

RESPOSTA: Referente ao LOTE 06 – SENAC/PR – COMUTADORES DE REDE (SWITCHES), subitem 

1-D (serviços de instalação, configuração e migração): 

 A instalação do Switch do Item 01 inclui: 

Análise do ambiente tecnológico; 

Instalação física do Switch Item 01 em rack padrão de 19”; 

Instalação de fonte(s) de alimentação e módulo(s) de ventilação; 

 O serviço de configuração do Switch Item 01 inclui: 

Atualização de todo o Switch Item 01 para a última versão de Firmware estável e testada, 

disponível pelo fabricante do equipamento; 

Configuração padrão do Switch Item 01 que compreende a configuração de: 

Análise da configuração atual do Switch core atual do SENAC/PR afim de ajustes necessários e 

possível utilização como configuração base. Ainda, deverá compreender: 

Endereçamento IP (IP, Máscara e Gateway); 



 
 

Configuração de SNMP; 

Configuração de SSH; 

Configuração de Hostname e Banner; 

Configuração de VLAN’s; 

Configuração de Portas; 

Configuração de Spanning Tree; 

Configuração de Syslog e NTP; 

Configuração de Senhas; 

Configuração avançada do equipamento que compreende a configuração de: 

Configuração de Qualidade de Serviço (QoS) do Switch Item 01; 

Configuração de 802.1X do (Não incluso configuração do Servidor de AD e/ou Radius); 

Configuração de Port Security; 

Ajustes de configuração de Spanning Tree; 

Configuração de Roteamento Estático; 

Configuração de Roteamento Dinâmico; 

Configuração de Políticas de Roteamento; 

Configuração de Multicast; 

Todos os parâmetros de configuração devem ser alinhados entre o SENAC/PR e a licitante 

eventualmente contratada, para em conjunto discutirem os parâmetros e detalhes que serão 

aplicados; 

Todos os itens de configuração acima mencionados devem ser realizados pela licitante 

eventualmente contratada, podendo o SENAC/PR optar em realizar até todos os itens; 

Todos os serviços deverão ser prestados nas dependências do SENAC/PR. 

 

Referente ao LOTE 07 – SESC/PR – COMUTADORES DE REDE (SWITCHES), subitem 1-K (serviços de 

instalação, configuração e migração): 

 A instalação dos 3 (três) Switches do Item 01 inclui: 

 Análise do ambiente tecnológico; 

 Instalação física dos Switches Item 01 em rack padrão de 19”; 

 Instalação de fonte(s) de alimentação e módulo(s) de ventilação; 

 Instalação física dos módulos de uplink  C9300-NM-8X; 

 O serviço de configuração dos Switches inclui: 

Atualização de todos os Switches para a última versão de Firmware estável e testada, disponível 

pelo fabricante do equipamento; 

Configuração do empilhamento e ligações dos cabos de stack; 

Configuração padrão dos Switches compreende a configuração de: 

Análise da configuração atual do Switch core atual do SESC/PR afim de ajustes necessários e 

possível utilização como configuração base. Ainda, deverá compreender: 

Endereçamento IP (IP, Máscara e Gateway); 

Configuração de SNMP; 

Configuração de SSH; 



 
 

Configuração de Hostname e Banner; 

Configuração de VLAN’s; 

Configuração de Vlan de voz; 

Configuração de Portas; 

Configuração de Spanning Tree; 

Configuração de Syslog e NTP; 

Configuração de Senhas; 

Configuração do VTP; 

Configuração avançada do equipamento que compreende a configuração de: 

Configuração de Qualidade de Serviço (QoS) dos Switchs; 

Configuração de 802.1X do (Não incluso configuração do Servidor de AD e/ou Radius); 

Configuração de Port Security; 

Ajustes de configuração de Spanning Tree; 

Configuração de Roteamento Estático; 

Configuração de Roteamento Dinâmico; 

Configuração de Políticas de Roteamento; 

Configuração de Multicast; 

Instalação e configuração da solução Prime Infraestructure e adição dos hosts licenciados. 

Instalação e configuração da solução DNA Center, permitindo o gerenciamento do equipamento 

de acordo com a licença de uso adquirida. 

Todos os parâmetros de configuração devem ser alinhados entre o SESC/PR e a licitante 

eventualmente contratada, para em conjunto discutirem os parâmetros e detalhes que serão 

aplicados; 

Todos os itens de configuração acima mencionados devem ser realizados pela licitante 

eventualmente contratada, podendo o SESC/PR optar em realizar até todos os itens; 

Todos os serviços deverão ser prestados nas dependências do SESC/PR. 

 

QUESTIONAMENTO 03: 

 

“Referente ao LOTE 02 – SENAC/PR E SESC/PR – ROTEADORES DE SERVIÇOS INTEGRADOS E SEUS 
COMPONENTES. Entendemos que devem estar inclusas as licenças de gerenciamento do software 
Cisco Prime Infrastructure com vigência de suporte para 12 meses no dimensionamento de todos os 
roteadores deste Lote. Nosso entendimento está correto?” 
 
RESPOSTA: Sim, está correto o entendimento.  

 
“Referente ao LOTE 06 – SENAC/PR – COMUTADORES DE REDE (SWITCHES). Entendemos que devem 
estar inclusas as licenças de gerenciamento do software Cisco Prime Infrastructure com vigência de 
suporte para 12 meses no dimensionamento de todos os switches deste Lote. Nosso entendimento 
está correto?” 
 
RESPOSTA: Sim, está correto o entendimento. 

 



 
 

“Referente ao LOTE 07 – SESC/PR – COMUTADORES DE REDE (SWITCHES). Entendemos que devem 
estar inclusas as licenças de gerenciamento do software Cisco Prime Infrastructure com vigência de 
suporte para 12 meses no dimensionamento de todos os switches deste Lote. Nosso entendimento 
está correto?” 
 

RESPOSTA: Sim, está correto o entendimento. 

 

Curitiba-PR, 11 de setembro de 2019. 

 

Apoio à Comissão Especial de Licitação  


