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1. IDENTIFICAÇÃO 

Data: 21/07/2021 Início: 10:00 hs Término: 11:18 hs 

Local: Teams 

Moderador: Eduardo Freitas de Oliveira – DICR/SATA 

Assunto: Consulta Pública - Aquisição de Roteadores para Concentração MPLS 

2. Lista de Participantes da Reunião – Anexo I 

3. Questionamentos e Respostas da Consulta Pública– Anexo II 

4. Assuntos tratados na Consulta  

N° Descrição 

1. Foi informado pelo moderador que: 

• Esta consulta está sendo gravada; 

• A consulta pública está sendo realizada pelo Teams, em função da Pandemia, 
uma vez que a Dataprev considera importante para a transparência do 
processo, o contato com todos os fornecedores para dirimir dúvidas ainda 
existentes, especificações registradas que podem de alguma forma restringir a 
participação no pregão, resguardado à Dataprev o direito de manter os itens 
que considerar indispensáveis ao objeto contratado;  

• As respostas aos questionamentos, conforme cronograma estabelecido, foram 
publicadas no portal da Dataprev; 

• A consulta pública não é uma fase exigida no processo licitatório, mas a 
Dataprev considera importante para ter um maior número de concorrentes e 
consequentemente, obter melhores resultados na fase de pregão.  

• Quando o participante quiser falar, por favor, “levante a mão” no Teams, que o 
moderador estará controlando. 

 

2. A dinâmica utilizada na Reunião com os fornecedores foi questionar as empresas que 
enviaram suas dúvidas, se as mesmas foram esclarecidas, e solicitar um maior 
esclarecimento das questões que os colaboradores da Dataprev não haviam entendido 
por completo. Os fornecedores foram questionados quanto à restrição de participação 
e foram comunicados que alguns itens da especificação técnica seriam reavaliados 
para um melhor entendimento ou alterados, aumentando a participação de mais 
empresas no certame. Em seguida foi iniciada a leitura dos questionamentos 
encaminhados pela empresa Logicalis.  

3. - Com relação ao questionamento 1 da Logicalis – Itens 1.2.8, 1.3.28 até 1.3.35 da 
Especificação Técnica – As empresas Logicalis e NTT informaram que não há no 
portifólio da Cisco roteadores com suporte ao recurso, impedindo tecnicamente a 
participação do fabricante Cisco. 
As empresas Aruba e Huawei informaram não ter restrições. A Huawei indicou que o 
termo “cluster” poderia ser alterado para dois equipamentos funcionando em conjunto 
para prover alta disponibilidade. 
O requisito será reavaliado pela Dataprev. 

  4.  Encerrada a leitura dos questionamentos encaminhados pela empresa Logicalis, 
nenhum participante apresentou restrição quanto aos demais itens. Em seguida foi 
iniciada a leitura dos questionamentos encaminhados pela empresa Cisco. 

5. O questionamento 1 da Cisco foi tratado anteriormente no questionamento 1 da 
Logicalis. 
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6. Com relação ao questionamento 2 da Cisco, o não atendimento do questionamento 1 
e às sugestões indicadas impedem tecnicamente a participação do fabricante Cisco. 

7.  Encerrada a leitura dos questionamentos encaminhados pela empresa Cisco, nenhum 

participante apresentou restrição quanto aos demais itens. Em seguida foi iniciada a 

leitura dos questionamentos encaminhados pela empresa Sencinet. 

8. Com relação ao questionamento 3 da Sencinet – item 3 do Termo de Referência (Prova 
de Conceito) - A Sencinet solicitou que o prazo fosse aumentado para 60 dias úteis. 
- A Cisco, Aruba e Huawei também solicitaram o aumento de prazo para 60 dias úteis. 
- A Dataprev informou que o item está sendo reavaliado. 

9. Com relação ao questionamento 4 da Sencinet – item 5.1 da especificação técnica – A 
Sencinet solicitou o aumento do prazo para 60 dias úteis, tendo em vista a dificuldade 
no tempo de importação de insumos agravada pela pandemia. 
- A Cisco, Aruba e Huawei também indicaram a necessidade de 60 dias úteis. 
- A Dataprev informou que vai reavaliar o item. 

 10. 
 

Encerrada a leitura dos questionamentos encaminhados pela empresa Sencinet, 
nenhum participante apresentou restrição quanto aos demais itens. Em seguida foi 
iniciada a leitura dos questionamentos encaminhados pela empresa Compwire. 

11. Com relação ao questionamento 1 da Compwire – itens 1.1.6 e 1.1.7 da especificação 
técnica – A Compwire/Huawei indicou que atende. Após realizarem consulta aos 
engenheiros na China, verificaram que a placa possui processadores (chipsets) 
independentes para os planos de controle e dados. Solicitam alteração do termo "CPU" 
para "componentes físicos independentes". No entanto, esclarecem que para o 
tratamento do plano de dados, não utilizam uma CPU e sim um chipset distinto do 
processador do plano de controle.  
- A Dataprev irá rever o item para melhoria do entendimento do requisito, mas informa 
que a interpretação da Huawei atende ao requisito do item. 

12.  Encerrada a leitura dos questionamentos encaminhados pela empresa Compwire, 
nenhum participante apresentou restrição quanto aos demais itens. Em seguida foi 
permitido aos participantes apresentarem questionamentos adicionais. 

13. - A Compwire solicitou esclarecimento sobre comprovação de itens na etapa de Prova 
de Conceito. Questionou se será aceito carta do fabricante para os itens que indicam 
comprovação por documentação.  
- A Dataprev posicionou que a carta do fabricante é aceita como comprovação 
documental, no entanto esclareceu também que qualquer item indicado por 
comprovação por documentação pode ser comprovado na prática em bancada na 
Prova de Conceito. 

14. A Dataprev solicitou se os participantes poderiam indicar os modelos de equipamentos 
que pretendem posicionar para esta contratação. 
- A Cisco indicou a família de roteadores ASR. 
- A Huawei indicou a família de roteadores NE8000. 
- A Aruba está avaliando entre os modelos de roteadores HPE 12900 ou HSR6800. 

15. Por solicitação da área técnica, fica registrado que, para os participantes Huawei 
(Fabricante), Aruba/HPE (Fabricante), Cisco (Fabricante), Logicalis (Fornecedor: 
Cisco), NTT (Fornecedor: Cisco), Compwire (Fornecedor: Huawei) e Sencinet 
(Fornecedor: Aruba), todos os demais itens da Especificação Técnica e Termo de 
Referência não abordados nesta Consulta Pública não restringem a participação das 
empresas presentes no certame, e temos o “de Acordo” de todas as empresas para 
esta afirmativa. 

16.
.  

Com agradecimento da presença das empresas nesta sessão, com 14 
participantes, foi informado que o TR revisado será publicado no dia 04/08/21 e 
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esta ata no dia 26/07/21.  
Solicitado também a todos a agilidade na apresentação das propostas 
comerciais para dar continuidade no processo licitatório, lembrando que a não 
existência de propostas suficientes, não possibilitará dar continuidade à fase 
externa da licitação. 
Venham para licitação com preços competitivos! 
Boa sorte a todos! 
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ANEXO I – Lista de Participantes da Consulta   

 

• CISCO 
 

o Participante: 
 

• Mike Heyde - mheyde@cisco.com 

 

 

• LOGICALIS 

 
o Participantes: 

 

• Alexsandro Viana - alexsandro.viana@la.logicalis.com 

• Bruno Marques - bruno.marques@la.logicalis.com 

• Cadastrado, mas não participou: Alexsandra Santana - alexsandra.san-

tana@la.logicalis.com 

 
 

• SENCINET 

 

o Participantes: 

 

• Alice Coelho - alice.coelho@sencinet.com 

• Everton Leite - everton.leite@sencinet.com 

 

 

• NTT 

 

o Participante: 

 

• Sergio Miranda - sergio.miranda@global.ntt 

 

 

• HUAWEI 

 
o Participantes: 

 

• Leonardo Silva - leonardo.gsilva@huawei.com 

• Arthur Krug - arthurv.krug@huawei.com 

 

mailto:alexsandro.viana@la.logicalis.com
mailto:bruno.marques@la.logicalis.com
mailto:everton.leite@sencinet.com
mailto:leonardo.gsilva@huawei.com


 

 

 

 

ATA DE REUNIÃO 

 

5/16 

 

• COMPWIRE  

 
o Participantes: 

 
• David Ribeiro - david.ribeiro@compwire.com.br 

• Murilo Rupp - murilo.rupp@compwire.com.br 

 

 

• ARUBA/HPE 

 
o Participantes: 

 
• Andre Silva - andre.silva3@hpe.com 

• Luiz Almeida - luiz.almeida@hpe.com 

• Flavia Silva - 

• Leandro Surcin - leandro.surcin@hpe.com 

 

 

• Participantes da Dataprev: 

 
• Danilo Folly Freitas Rodrigues – DICR - danilo.folly@dataprev.gov.br 

• Eduardo Freitas de Oliveira – DICR - eduardo.foliveira@dataprev.gov.br 

• Cezar de Souza Matos – DIGI - cezar.matos@dataprev.gov.br 

• Leonardo de Araujo Rogel – DIGI - leonardo.rogel@dataprev.gov.br 

• Natalia Barbosa Ramos – DIGI - natalia.bramos@dataprev.gov.br 

• Alexandre Arruda de Amorim – DIPL - alexandre.deamorim@dataprev.gov.br 

• Carlos Wagner da Silva – DIPL - carlos.wsilva@dataprev.gov.br 

• Michel Bruno Barros Teixeira – DIPL - michel.teixeira@dataprev.gov.br 

• Nelson Luiz Leal Fernandes - DIPL - nelson.fernandes@dataprev.gov.br 

• Paulo Roberto Alves de Almeida – DIPL - paulo.almeida@dataprev.gov.br 

• Pedro Arlindo Barroso Hardman Vianna – DITF – pedro.hvianna@data-

prev.gov.br 

• Pedro Rozas Moreira – DMPR - pedro.rozas@dataprev.gov.br 

 

 

mailto:luiz.almeida@hpe.com
mailto:danilo.folly@dataprev.gov.br
mailto:cezar.matos@dataprev.gov.br
mailto:leonardo.rogel@dataprev.gov.br
mailto:natalia.bramos@dataprev.gov.br
mailto:alexandre.deamorim@dataprev.gov.br
mailto:carlos.wsilva@dataprev.gov.br
mailto:michel.teixeira@dataprev.gov.br
mailto:paulo.almeida@dataprev.gov.br
mailto:pedro.hvianna@dataprev.gov.br
mailto:pedro.hvianna@dataprev.gov.br
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ANEXO II 

RESPOSTAS DOS QUESTIONAMENTOS 

Consulta Pública para Aquisição de 

Roteadores para Concentração MPLS 
 

Data: 14/07/2021 
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1. Introdução 

Este documento destina-se a prestar os esclarecimentos dos questionamentos 

realizados pelos Licitantes durante Consulta Pública, referente Aquisição de 

Roteadores para Concentração MPLS, com garantia pelo período de 60 (sessenta) 

meses, incluindo prestação dos serviços capacitação técnica, a serem utilizados sob 

demanda. 

 

2. Respostas aos Questionamentos da Empresa – LOGICALIS 

 

QUESTIONAMENTO 1 

Item da Especi-

ficação Técnica 

ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

“1.2.8. Cada equipamento deve possuir no mínimo 2 interfaces físicas (de 

no mínimo 10 Gbps) exclusivas para o sincronismo do cluster. Caso sejam 

necessárias mais do que 2 interfaces as demais poderão ser de qualquer 

taxa de transmissão. 

...... 

1.3.28 Deve permitir o uso de 2 equipamentos em cluster.  

Até  

“1.3.34. Deve garantir que não ocorra perda de dados ou interrupção do 

tráfego de aplicações no caso de falha na operação de um dos equipamen-

tos do cluster, utilizando-se agregação 

de portas nos equipamentos distintos.” 

 

Questiona-

mento da em-

presa 

Visando uma maior competitividade e melhores resultados financeiros 

para a licitação solicitamos a Dataprev que retire os itens que tratam da 

parte de cluster do processo. Ainda é importante ressaltar que isso trará 

para a disputa reconhecido fabricante do setor. Essa funcionalidade não 

é difundida entre os roteadores do fabricante em questão porque temos 

em linha produtos com capacidade de entrega de performance bastante 

adequados a demanda do órgão. Sabemos que tal funcionalidade é mais 

utilizada em Switches que não são equipamentos adequados para a es-

pecificação do órgão para este certame. 

Resposta da 

DATAPREV 

A posição poderá ser reavaliada em sessão pública mas, por levantamento 

prévio elaborado pela equipe técnica, esta funcionalidade é suportada 

por vários fabricantes com equipamentos que atendem as necessidades 

da Dataprev. 

QUESTIONAMENTO 2 

Item da Especi-

ficação Técnica 

ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

“1.8. Desempenho 

1.8.1. Deve possuir backplane com throughput minimo de 110 Gbps, consi-

derando 40 Gbps em ambos os sentidos (full-duplex) e pacotes de 1.500 

bytes, sem oversubscription. (Aceita-se documentação)” 
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Questiona-

mento da em-

presa 

Entendemos que a Dataprev no item 1.8.1 solicita o throughput de 

110Gbps, porém na realidade este número seria 80Gbps, visto que na se-

quência da descrição temos 40Gbps sendo considerados em ambos os 

sentidos (full-duplex), logo a soma dos tráficos nos dois sentidos daria 

80Gbps. Está correto o nosso entendimento? 

 

Resposta da 

DATAPREV 

O entendimento não está correto. O item 1.8.1. será alterado para: “Deve 

possuir backplane com throughput minimo de 110 Gbps, considerando 55 

Gbps em ambos os sentidos (full-duplex) e pacotes de 1.500 bytes, sem 

oversubscription (aceita-se documentação).” 

 

Respostas aos Questionamentos da Empresa – CISCO 

 

QUESTIONAMENTO 1 

Item da Especi-

ficação Técnica 

ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

“1.2.8. Cada equipamento deve possuir no mínimo 2 interfaces físicas (de no 

mínimo 10 Gbps) exclusivas para o sincronismo do cluster. Caso sejam ne-

cessárias mais do que 2 interfaces as demais poderão ser de qualquer taxa 

de transmissão. 

...... 

1.3.28 Deve permitir o uso de 2 equipamentos em cluster.  

Até  

“1.3.35. Os equipamentos utilizados no cluster deverão suportar agregação 

de porta através de LAG (Link Aggregation Group), conforme norma IEEE 

802.3ad, individualmente ou como cluster.” 

 

Questiona-

mento da em-

presa 

Visando uma maior competitividade, solicitamos que sejam retirados da 

especificação os itens mencionados acima que tratam das funcionalidades 

de clusterização dos dispositivos. 

Não é usual a utilização destas funcionalidades em roteadores de agrega-

ção, pois são elementos de rede que precisam de alta disponibilidade e 

não podem ser suscetíveis a falhas simples.  

 

Por exemplo, ao unificar os planos de controle, uma eventual falha de con-

figuração pode ser propagada para os dois equipamentos causando uma 

parada não desejada no serviço. 

 

Costumamos utilizar funcionalidades como VXLAN-MCLAG para ter su-

porte a redundância ativa-ativa nos roteadores, conforme pode ser visto 

no link abaixo: 

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/cether/configura-

tion/xe-16-6/ce-xe-16-6-book/ce-active-ha-support.html 

 

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/cether/configuration/xe-16-6/ce-xe-16-6-book/ce-active-ha-support.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/cether/configuration/xe-16-6/ce-xe-16-6-book/ce-active-ha-support.html
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Desta forma entendemos que será aceita a solução com VXLAN-MCLAG 

como opção para atendimento a estes itens referidos acima. 

 

Resposta da 

DATAPREV 

O entendimento não está correto. O requisito poderá ser reavaliado em 

sessão pública mas, por levantamento prévio elaborado pela equipe téc-

nica, esta funcionalidade é suportada por vários fabricantes com equipa-

mentos que atendem as necessidades da Dataprev.  

 

QUESTIONAMENTO 2 

Item da Especi-

ficação Técnica 
Não informado. 

Questiona-

mento da em-

presa 

Caso o Questionamento 01 seja negado, a Cisco poderá ofertar uma solução al-
ternativa, mas que necessitará das seguintes adequações abaixo: 
 
1.3.37. Deve suportar 400.000 traduções de endereços de rede IPv4 em IPv4 
(NAT44). (Aceita-se documentação) 
 
Alterar para: 
 
1.3.37. Suportamos no máximo 14.000 traduções de endereços de rede IPv4 em 
IPv4 (NAT44). (Aceita-se documentação) 
 
Remover suporte à MPLS Traffic Engineering do item: 
 
1.3.42. Deve suportar o protocolo MPLS (Tag Distribution Protocol, Label Distri-
bution Protocol, MPLS Virtual Private Network, MPLS QoS, MPLS Traffic Engine-
ering), em conformidade com, no mínimo, os padrões RFC 2547 (ou RFC 4364), 
2702, 3031, 3032, 3036 (ou RFC 5036), 3107 (ou RFC 8277) e 3270. 
 
Remover os itens com referência ao suporte de IPSEC: 
 
1.5.3. Deve implementar a inserção de um certificado digital PKI para autentica-
ção de Túneis IPSEC 
 
até  
 
1.5.17. Suportar o tráfego Multicast IP sobre IPSec. 

Resposta da 

DATAPREV 

As adequações não serão aceitas pois eliminam funcionalidades indispen-

sáveis à Dataprev.  

QUESTIONAMENTO 3 

Item da Especi-

ficação Técnica 

ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

“1.8. Desempenho 

1.8.1. Deve possuir backplane com throughput minimo de 110 Gbps, consi-

derando 40 Gbps em ambos os sentidos (full-duplex) e pacotes de 1.500 

bytes, sem oversubscription. (Aceita-se documentacao)” 
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Questiona-

mento da em-

presa 

Entendemos que a Dataprev no item 1.8.1 solicita o throughput de 

110Gbps, porém na realidade este número seria 80Gbps, visto que na se-

quência da descrição temos 40Gbps sendo considerados em ambos os 

sentidos (full-duplex), logo a soma dos tráficos nos dois sentidos daria 

80Gbps. Está correto o nosso entendimento? 

Resposta da 

DATAPREV 

O entendimento não está correto. O item 1.8.1. será alterado para: “Deve 

possuir backplane com throughput mínimo de 110 Gbps, considerando 55 

Gbps em ambos os sentidos (full-duplex) e pacotes de 1.500 bytes, sem over-

subscription. (aceita-se documentação).” 

 

Respostas aos Questionamentos da Empresa – SENCINET 

 

QUESTIONAMENTO 1 

Item da Especifica-

ção Técnica 

1.3.11 Possuir ferramentas para depuração e gerenciamento em 

primeiro nível para IPv4 e IPv6, implementando ao menos, testes 

ICMP, debug, trace e log de eventos. 

 

1.3.12. O equipamento deve implementar ações baseadas no 

resultado das operações de testes do item 1.3.11, usadas para 

monitorar a disponibilidade de um determinado caminho e, em 

eventual falha, serem utilizados para remover rotas estáticas e alterar 

prioridade do protocolo VRRP ou similar. 

 

Questionamento da 

empresa 

Além das opções descritas no item 1.3.11, seriam aceitos adicional-

mente realizar o monitoramento baseado em estado de interfaces 

ou presenças de rotas ou protocolo BFD (Bidirectional Forwarding 

Detection)? 

Resposta da DATA-

PREV 

Todos os itens da especificação técnica são obrigatórios e serão con-

siderados para avaliação técnica. Itens não informados na especifi-

cação não serão avaliados.   

QUESTIONAMENTO 2 

Item da Especifica-

ção Técnica 

1.1.6. Deve possuir processadores para o plano de controle e para o 

plano de dados independentes. 

 

Questionamento da 

empresa 

Atualmente os processadores utilizados nos equipamentos possuem 

a tecnologia de múltiplos cores, o que executa processos em para-

lelo. Entendemos que é possível utilizar essa tecnologia visto que os 

processos do sistema operacional e os dados são balanceados entre 

esses cores dos processadores. Está correto o nosso entendimento? 

Resposta da DATA-

PREV 

O entendimento não está correto. O requisito poderá ser reavaliado 

em sessão pública mas, por levantamento prévio elaborado pela 

equipe técnica, esta funcionalidade é suportada por vários fabrican-

tes com equipamentos que atendem as necessidades da Dataprev. 
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QUESTIONAMENTO 3 

Item da Especifica-

ção Técnica  

Item 3 – Prova de conceito. 

 

Questionamento da 

empresa 

Entendemos que o prazo para a realização da PoC após o pregão 

eletrônico é curto, pois os equipamentos utilizados na PoC serão os 

mesmos modelos que serão instalados em definitivo, havendo ne-

cessidade de importação. O cronograma de PoC e consequente-

mente de implantação pode ser alterado?  

Resposta da DATA-

PREV 

Solicitamos que seja informado o prazo pleiteado, para avaliação e 

tratamento na sessão pública. 

 

QUESTIONAMENTO 4 

Item da Especifica-

ção Técnica 

5.1. Os componentes de hardware que integram a solução definida 

no ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, deverão ser entregues no 

prazo máximo de 35 (trinta e cinco) dias úteis, a contar do dia se-

guinte à assinatura do Contrato / Pedido de Compra. 

Questionamento da 

empresa 

Tendo em vista a crise no fornecimento de semi-condutores, o prazo 

de 35 dias úteis informados para a entrega dos equipamentos pode-

ria ser prolongado? 

Resposta da DATA-

PREV 

Solicitamos que seja informado o prazo pleiteado, para avaliação e 

tratamento na sessão pública. 

 

QUESTIONAMENTO 5 

Item da Especifica-

ção Técnica 
Não mencionado. 

Questionamento da 

empresa 

Para fins de economicidade, seria aceito propor equipamentos fixos 

(não-modulares) operando em cluster, de forma a garantir os mes-

mos níveis de resiliência e disponibilidade dos equipamentos modu-

lares? 

Resposta da DATA-

PREV 

Serão aceitos equipamentos que atendam a todos os itens da espe-

cificação técnica, a qual não restringe a oferta de equipamentos fixos 

(não-modulares) operando em cluster. 

 

QUESTIONAMENTO 6 

Item da Especifica-

ção Técnica 

 

 

Não mencionado. 

 

 

Questionamento da 

empresa 

O requisito de tamanho máximo em Rack Units, neste caso 10 RU, é 

alto na perspectiva de performance, escala, e interfaces. Hoje, o mer-

cado tem disponíveis roteadores com até a metade desse tamanho, 

ou seja, 5 RU, que atendem os mesmos requisitos de facilidades, per-

formance, escala e interface. A redução desse requisito de 10RU para 
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5RU poderá trazer a Dataprev economia de espaço, energia e ar-

condicionado, visto que equipamentos menores exigem menos des-

ses recursos de infraestrutura.  

 

Resposta da DATA-

PREV 

Esclarecemos que o requisito “1.1.2. Deve possuir altura máxima de 

10 unidades racks (10RU).” indica que a medida de 10 RU expressa 

o valor máximo aceito, permitindo o fornecimento de equipamento 

de menor RU, desde que atendam integralmente as especificações. 

O item será mantido com a intenção de permitir a ampla participa-

ção do mercado. 

 

QUESTIONAMENTO 7 

Item da Especifica-

ção Técnica 
Não mencionado. 

Questionamento da 

empresa 

Referente a instalação física e configuração: 

Entendemos que a instalação física compreende a instalação dos 

equipamentos na infra estrutura de rack da DATAPREV, bem como 

suas conexões. Referente a configuração, entendemos que deverá 

ser realizada pelo técnico da contratada, porém todo o projeto ló-

gico será fornecido pela DATAPREV. Está correto o nosso entendi-

mento? 

 

Resposta da DATA-

PREV 

Sim, o entendimento está correto. Conforme item 4.5 do TR,  a Da-

taprev fornecerá o documento Padrão de Instalação (PIN), o qual es-

pecificará a integração da solução do fornecedor com os ambientes 

de rede da Dataprev. 

 

 

Respostas aos Questionamentos da Empresa – COMPWIRE 

 

QUESTIONAMENTO 1 

Item da Especifi-

cação Técnica 

1.1.6. Deve possuir processadores para o plano de controle e para o plano de da-

dos independentes. 

 

1.1.7. Deve possuir um módulo processador redundante para o plano de controle 

e para o plano de dados, com entrada em operação automática em caso de falha. 

 

Questionamento 

da empresa 

 

Fizemos a sugestão para que apenas um modulo suporte as duas funções.  

Hoje a Dataprev utiliza o modelo NE20, porém esse modelo foi descontinuado e 

substituído pela nova linha, NetEngine M8 e M14. 

 

Comparando os modelos, temos as seguintes arquiteturas: 
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NE20 (modelo descontinuado) 

 

 
 

O modelo NE20, possuía módulos separados sendo a MPU (Main Processing Unit) 

para plano de controle e NSP (Network Service Processor) para plano de dados. 

 

 

NetEngine M8 (modelo disponível) 
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NetEngine M14 (modelo disponível) 

 

 
 

Os dois modelos NetEngine M8 e M14, possuem os módulos IPU (Integrated 

Network Processing Unit). 

 

O modulo IPU é o núcleo de gerenciamento e processamento de serviço em todo 

o sistema.  

 

Ela está conectada a todas as subplacas por meio de diferentes canais, onde existem 

canais dedicados a gerenciamento e canais dedicados a serviço.  

 

Entendemos que a oferta de dois módulos, capazes de gerenciar os planos de da-

dos e controle, mantendo a redundância entre eles, é suficiente para o atendimento 

do item. Está correto o nosso entendimento? 

 

Informação sobre a arquitetura do equipamento NE8000-M8 pode ser conferida no 

link abaixo: 

LINK: 

https://support.huawei.com/hedex/hdx.do?do-

cid=EDOC1100196548&lang=en&id-

Path=24030814%7C9856750%7C22715517%7C23708778%7C252772223 

 

https://support.huawei.com/hedex/hdx.do?docid=EDOC1100196548&lang=en&idPath=24030814%7C9856750%7C22715517%7C23708778%7C252772223
https://support.huawei.com/hedex/hdx.do?docid=EDOC1100196548&lang=en&idPath=24030814%7C9856750%7C22715517%7C23708778%7C252772223
https://support.huawei.com/hedex/hdx.do?docid=EDOC1100196548&lang=en&idPath=24030814%7C9856750%7C22715517%7C23708778%7C252772223
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Resposta da DA-

TAPREV 

Conforme itens 1.1.6 e 1.1.7 o equipamento deverá possuir processadores indepen-

dentes para os planos de controle e dados, mesmo que em um único módulo.  

 

Também será necessária a redundância de módulo(s) com esses processadores para 

o atendimento completo à especificação. Não está claro no questionamento se o 

módulo IPU apresenta processadores independentes como é exigido.  

 

O requisito poderá ser reavaliado em sessão pública mas, por levantamento prévio 

elaborado pela equipe técnica, esta funcionalidade é suportada por alguns fabri-

cantes com equipamentos que atendem as necessidades da Dataprev. 

 

QUESTIONAMENTO 2 

Item da Especifi-

cação Técnica 

1.1.9. Deve possuir 1 porta de console para o gerenciamento e configuração do 

equipamento. 

 

Questionamento 

da empresa 

Comparando com o modelo NE20, utilizado no ambiente da Dataprev, a porta con-

sole é parte da MPU. Dentro da nova arquitetura dos modelos NetEngine M8 e M14, 

essa porta não é mais utilizada. 

 

Sugerimos que o item seja removido, ou que seja aceito o atendimento através da 

porta de gerência solicitada no item 1.2.4 

 

Resposta da DA-

TAPREV 

O item 1.1.9 será mantido. A Dataprev necessita, além da quantidade de portas 

especificada para o tráfego de dados, de uma porta de gerência (item 1.2.4) e de 

uma porta de console para configuração (item 1.1.9) independentes, sendo que, 

para essa última, não existe definição do tipo de interface, podendo ser utilizada 

qualquer porta do equipamento para essa finalidade. 

 

QUESTIONAMENTO 3 

Item da Especifi-

cação Técnica 

1.2.4. O equipamento deve ser entregue com no mínimo 1 interface de 1 Gigabit 

Ethernet no padrão 1000BASE-T para o tráfego de gerência, somando-se a quanti-

dade de portas para tráfego de dados conforme item 1.2.2. 

 

Questionamento 

da empresa 

Seguindo ainda a nova arquitetura, sugerimos que a velocidade dessa porta seja 

alterada para 10/100 Base-T.  

Caso contrário, entendemos que o equipamento sendo entregue com no mínimo 

11 (onze) interfaces de 1 Gigabit Ethernet 1000Base-T, ou seja com uma interface a 

mais do que o solicitado onde 1 (uma) dessas interfaces poderá ser configurada em 

uma VLAN usando tecnologia layer 2 ou utilizando uma VRF com tecnologia layer 

3 para a segmentação do tráfego dedicando esta interface para fins de gerencia-

mento. Essa VLAN ou VRF deve e será totalmente separada da rede de serviço. Está 

correto o nosso entendimento?  
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Informação sobre a porta de gerencia do equipamento NE8000-M8 pode ser con-

ferida no link abaixo: 

 

LINK: https://support.huawei.com/hedex/hdx.do?do-

cid=EDOC1100196548&lang=en&id-

Path=24030814%7C9856750%7C22715517%7C23708778%7C252772223 

 

Resposta da DA-

TAPREV 

O item será alterado para permitir interfaces 10/100Base-T ou 10/100/1000Base-T, 

desde que a redação atual do item seja impeditiva para a participação de algum 

fabricante. 

 

https://support.huawei.com/hedex/hdx.do?docid=EDOC1100196548&lang=en&idPath=24030814%7C9856750%7C22715517%7C23708778%7C252772223
https://support.huawei.com/hedex/hdx.do?docid=EDOC1100196548&lang=en&idPath=24030814%7C9856750%7C22715517%7C23708778%7C252772223
https://support.huawei.com/hedex/hdx.do?docid=EDOC1100196548&lang=en&idPath=24030814%7C9856750%7C22715517%7C23708778%7C252772223

