
 

 

Brasília-DF, 05 de Março de 2010. 
 

A  
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ - ETICE 
 
 
REF.: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO ELETRONICO Nº 2010001 ETICE 
NÚMERO DO EDITAL NO COMPRASNET: 0060/2010 
PROCESSO Nº 09539339-0 
 
 
OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de EQUIPAMENTOS DE REDE 
CORPORATIVOS (SWITCHS e ACESSÓRIOS), todos novos e de primeiro uso, conforme 
especificações e estimativas de quantidades, contidas no ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA, do 
Edital. 

 
A Star Company do Brasil visando garantir o cumprimento dos princípios fundamentais 

conferidos pela lei de licitações vem solicitar esclarecimento, conforme segue:   
 
 

1) Com relação ao Grupo 3 do Edital em questão, os itens/código 7,8,9 e 10 é solicitado nos tópicos 
1.c e 1.d, transcritos abaixo, as portas de 4x GBE e 2x 10GBE. Entendemos que essas portas não 
serão utilizadas simultaneamente, ou seja, serão utilizadas 4x GBE ou 2x 10GBE. Nosso 
entendimento está correto? 
 

“ c. Possuir pelo menos 4 (quatro) portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 conectores 
RJ 45 com velocidade e modo de operação (full-duplex e half-duplex) configurável 
por porta, expansíveis até 
no mínimo 08 (oito) portas, através da adição de novos módulos de interfaces ou 
cascateamento de comutadores. Serão aceitas portas combo. 
 
d. Possuir pelo menos 2 (duas) interfaces 10Gigabit Ethernet, padrão SFP+ ou XFP 
disponíveis no painel frontal ou traseiro, expansíveis até no mínimo 04 (quatro) 
portas, através da adição de novos módulos de interfaces e/ou cascateamento de 
comutadores;”  

 
2) Com relação ao item 1.d, transcrito abaixo, do códigos 7,8,9 e 10, onde é solicitado 2x 10GBE, 
entendemos que essas porta serão reservadas para a fins de cascateamento de comutadores. 
Nosso entendimento está correto? 
 

“d. Possuir pelo menos 2 (duas) interfaces 10Gigabit Ethernet, padrão SFP+ ou XFP 
disponíveis no painel frontal ou traseiro, expansíveis até no mínimo 04 (quatro) 
portas, através da adição de novos módulos de interfaces e/ou cascateamento de 
comutadores;”  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Certos do atendimento de V.Sª., permanecemos no aguardo do pronunciamento através do 

nosso fax (61) 3031.7908, E-mail: frank@starcompany.com.br , ou da forma explicita no 
edital, para que possamos participar do referido processo licitatório.  
 
 
Atenciosamente, 
 
 

 
STAR COMPANY DO BRASIL 

Frank Jácome 
                                               Consultor de Negócios e Projetos 
 
 
 


