
Análise e questionamentos sobre a proposta da Redisul para o PE 34/2013 

Sobre os critérios de aceitabilidade – item 3 (“Preços e condições”) 

(1) Os subitens de 1.1 a 1.7 da proposta atendem os preços máximos admissíveis estabelecidos 

pelo edital; 

Sobre a “Planilha de composição dos itens, marcas e modelos”, subitem 1.1 – switch tipo 1 

(2) Quantidade de módulos fabric ofertados por chassis para o switch tipo 1: 2 (dois), comparti-

lhados com 48 portas 10/100/1000BASE-T. Cabe esclarecimento por parte da licitante quanto 

à forma de operação por ela divisada considerando o que estabelecem os itens 3.2.1.1.5, 

3.2.1.1.7 e 3.2.1.1.13 do TR; 

(3) Quantidade de módulos UTP ofertados por chassis para o switch tipo 1: ver observação acima; 

(4) Quantidade de fontes de alimentação ofertadas por chassis para o switch tipo 1: 4 (quatro) – O 

TR especifica fontes redundantes (pelo menos duas), então o quesito está atendido; 

(5) Quantidade de módulos 10 GbE ópticos ofertados por chassis para o switch tipo 1: 3 (três) 

módulos de 4 portas, conforme especificado no TR; 

(6) Quantidade de transcievers ópticos ofertados por chassis para o switch tipo 1: 10 (dez), con-

forme especificado no TR; 

Sobre a “Planilha de composição dos itens, marcas e modelos”, subitem 1.2 – switch tipo 2 

(7) Cabe esclarecimento por parte da licitante sobre se a quantidade de portas 10/100/1000BASE-

T especificada é atendida com o uso da portas combo e, neste caso, se são ofertados também 

os respectivos transcievers UTP (conforme item 3.2.2.1.8 do TR); 

Sobre a “Planilha de composição dos itens, marcas e modelos”, subitem 1.3 – switch tipo 3 

(8) Conforme estabelecido no TR, devem ser fornecidos cabos de empilhamento em quantidade 

suficiente para as pilhas previstas no projeto. Cabe esclarecimento por parte da licitante sobre 

a quantidade informada para os itens STK-CAB-SHORT e STK-CAB-LONG; 

(9) Foram ofertados 2 módulos ópticos para cada switch, conforme especificado no TR; 

Sobre o item “Descrição técnica da solução ofertada” 

(10) O 2º parágrafo estabelece que a solução ofertada prevê, através da aplicação de perfis, a defi-

nição de parâmetros de acesso à rede, além das fases Identificação, Autenticação e Autoriza-

ção de acesso. Cabe esclarecimento por parte da licitante sobre os recursos e estratégias a se-

rem usadas para a consecução daqueles objetivos no bojo da presente contratação; 

(11) O 3º parágrafo estabelece que a solução ofertada “estende o processo de autenticação à veri-

ficação do status das máquinas quanto à versão de S.O., aplicação de correções, existência de 

softwares obrigatórios, presença, ativação e atualização de software antivírus e outros parâme-

tros configuráveis pela área de TI”. Cabe esclarecimento por parte da licitante sobre os recur-

sos e estratégias a serem usadas para a consecução daqueles objetivos no bojo da presente 

contratação; 

(12) Os bullets “Localiza origem da ameaça” e “Inicializa resposta de segurança” dão a entender 

que a solução ofertada é capaz de atuar como parte do perímetro de defesa de rede, engajan-

do-se em resposta ativa a eventuais ameaças. Cabe esclarecimento por parte da licitante sobre 



os recursos e estratégias a serem usadas para a consecução daqueles objetivos no bojo da 

presente contratação; 

Sobre os Requisitos de Capacitação e Experiência (item 10.2.1 do TR) 

(13) A licitante declarou no corpo de sua proposta os requisitos exigidos nos subitens 1, 2 e 3; 

(14) A licitante também apresentou declarações sobre as exigências contidas nos subitens 1, 2 e 3; 

(15) No tocante ao subitem 4, a licitante apresentou a seguinte documentação: 

(a) CREA-DF (Emissão: 22/03/06) 

Resumo: Certidão de acervo técnico do profissional Sergio Silva de Lima, referente à execução de 
serviços de expansão de infraestrutura do TJDFT (Fabricante: Não especificado) 

(b) TJDFT (Emissão: 10/03/06) 

Resumo: Atestado de capacidade técnica do profissional Sergio Silva de Lima, contratado da Redi-
sul Informática Ltda. referente ao fornecimento de equipamentos e à execução de serviços de ex-
pansão de infraestrutura do TJDFT, com 2.208 pontos (Fabricante: Não especificado) 

(c) Secretaria da Receita Federal do Brasil (8ª Região Fiscal) (Emissão: 29/01/10) 

Resumo: Fornecimento e instalação de equipamentos de rede, sistema de gerenciamento e assis-
tência técnica, num total de 19.848 portas (Fabricante: Não especificado) 

(d) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Emissão: 14/08/08) 

Resumo: Fornecimento e instalação de equipamentos de rede, cabeamento (total de 1.440 pon-
tos de rede), sistema de gerenciamento, assistência técnica e capacitação (Fabricante: Enterasys) 

(e) Infraero  (Emissão: 21/12/11) 

Resumo: Fornecimento e instalação de equipamentos de rede, sistema de gerenciamento, assis-
tência técnica e capacitação (Fabricante: Enterasys ) 

(f) Agência Nacional de Energia Elétrica  (Emissão: 18/05/12) 

Resumo: Fornecimento e instalação de equipamentos de rede, sistema de gerenciamento, assis-
tência técnica e capacitação  (Fabricante: Enterasys) 

(16) Os documentos (a) e  (b) referem-se especificamente a um profissional, e não à empresa.  O 

documento (d) não contempla o serviço de capacitação. Esses documentos não podem ser a-

ceitos; 

(17) Os documentos  (e), (e) e (e) são compatíveis com o nosso projeto, portanto podem ser acei-

tos; 

Sobre a Planilha de Comprovação de Atendimento as Especificações 

(18) Na coluna correspondente ao texto das especificações do TR, a licitante inseriu textos, supos-

tamente de referência, nos itens 3.2.1.1.123, 3.2.1.1.130, 3.2.2.1.8, 3.2.2.1.9, 3.2.2.2.11 e 

3.2.2.2.64. Nos itens 3.2.1.1.123 e 3.2.2.1.8 as referências são distintas. Cabe à licitante a corre-

ção das referências na coluna correta da planilha e/ou a escolha de qual referência serve para 

comprovação de cada requisito técnico; 

(19) Dos links informados como documentos de referência, os que seguem abaixo exigem senha e 

não puderam ser acessados: 

Datasheet S-Series: 

https://extranet.enterasys.com/downloads/Pages/dms.ashx?download=95c1b449-a366-4b16-ad7c-e0d69b2199b6 

S8 Chassis - Hardware Installation Guide: 

https://extranet.enterasys.com/downloads/Pages/dms.ashx?download=4771b31a-421e-46b2-948f-7b39b28c516d 

S-Series Config Guide: 

https://extranet.enterasys.com/downloads/Pages/dms.ashx?download=66bcd425-d40d-4a6f-9803-9ab1e7391cb6 

https://extranet.enterasys.com/downloads/Pages/dms.ashx?download=95c1b449-a366-4b16-ad7c-e0d69b2199b6
https://extranet.enterasys.com/downloads/Pages/dms.ashx?download=4771b31a-421e-46b2-948f-7b39b28c516d
https://extranet.enterasys.com/downloads/Pages/dms.ashx?download=66bcd425-d40d-4a6f-9803-9ab1e7391cb6


S-Series CLI: 

https://extranet.enterasys.com/downloads/Pages/dms.ashx?download=8ea29f76-edc7-450b-8236-5b5a1a7c28e3 

Datasheet C-Series: 

https://extranet.enterasys.com/downloads/Pages/dms.ashx?download=e3d44994-939d-45f8-9c12-fcfc4e221534 

C-Series Hardware Installation Guide: 

https://extranet.enterasys.com/downloads/Pages/dms.ashx?download=87edbe73-a6c9-40ec-867d-5eee014411cd 

C-Series Config Guide: 

https://extranet.enterasys.com/downloads/Pages/dms.ashx?download=cddbcbb7-11d5-4a9a-8614-64c89a8ed220 

C-Series CLI: 

https://extranet.enterasys.com/downloads/Pages/dms.ashx?download=37c523a0-9f6e-44d1-b1d3-49f6c6fc15d7 

C-Series Authentication: 

https://extranet.enterasys.com/downloads/Pages/dms.ashx?download=cf5b6f90-13a1-4253-add1-5d2a7a0cbb23 

Transceivers: 

https://extranet.enterasys.com/downloads/Pages/dms.ashx?download=41ee0269-2974-46b2-b70a-866715ecfc7b 

S-Series I/O Module - Hardware Installation Guide: 

https://extranet.enterasys.com/downloads/Pages/dms.ashx?download=47705db8-2359-4177-bd8f-a09f5945558e 

Configuring NetFlow: 

https://extranet.enterasys.com/downloads/Pages/dms.ashx?download=3983aaa9-76c2-4142-aeb0-7f691cf1c824 

Inventory User Guide: 

https://extranet.enterasys.com/downloads/Pages/dms.ashx?download=efad5aac-3e03-4e2d-a6ed-a2e05cf40527 

NMS Inst. Guide: 

https://extranet.enterasys.com/downloads/Pages/dms.ashx?download=fd513c5e-475f-42e7-b2c7-b595ff7d0f70 

NMS-Console: 

https://extranet.enterasys.com/downloads/Pages/dms.ashx?download=ec1e462d-8646-4029-b8da-1d830b8ff75c 

OneView User Guide: 

https://extranet.enterasys.com/downloads/Pages/dms.ashx?download=fa8bc738-9eb5-4f5a-9041-e8e8a6c7cf96 

Release Notes: 

https://extranet.enterasys.com/downloads/Pages/dms.ashx?download=54897da7-d4d3-4cd9-8f31-3ce86ff18446 

Release Notes 8.11.04: 

https://extranet.enterasys.com/downloads/Pages/dms.ashx?download=f88201f3-b2e1-4317-81ec-f6ea9d18dbf7 

Ducumento sem título : 

https://extranet.enterasys.com/downloads/Pages/dms.ashx?download=4eef7683-9072-4b60-a9ec-1a373ca2d0f2 

(20) Como alternativa, foram usados como referência para comprovação de atendimento aos re-

quisitos os documentos a seguir, anexados em versão eletrônica à proposta: 

Datasheet S-Series: s-ds.pdf 

S8 Chassis - Hardware Installation Guide: 9034438-09_s8_chassis_install_web.pdf 

S-Series Config Guide: 9034730-01_S-Series_ConfigGde_FW0811xx.pdf 

S-Series CLI: 9034733-01_S-Series_CLIRef_FW0811xx.pdf 

Datasheet C-Series: c5-ds.pdf 

C-Series Hardware Installation Guide: 9034528-06_C5_HIG.pdf 

C-Series Config Guide: 9034662-04_Fixed_Switch_ConfigGde_FW0671.pdf 

C-Series CLI: 9034707_C5_CLIRef_FW0671.pdf 

C-Series Authentication: AuthenticationFeatGde04152011.pdf 

Transceivers: transceivers-ds.pdf 

S-Series I/O Module - Hardware Installation Guide: 9034459-07_s_mod_install.pdf 

Configuring NetFlow: NetflowFeatGde051811.pdf 

Inventory User Guide: NetSight_5.1_InventoryManager.pdf 

NMS Inst. Guide: NetSight_5.1_InstallationGuide.pdf 

NMS-Console: NetSight_5.0_Console.pdf 

NMS-Datasheet: nms-ds.pdf 

OneView User Guide: NetSight_5.1_OneView.pdf 

Release Notes: rn_8717-03.pdf 

Release Notes 8.11.04: rn_8752-03.pdf 

https://extranet.enterasys.com/downloads/Pages/dms.ashx?download=8ea29f76-edc7-450b-8236-5b5a1a7c28e3
https://extranet.enterasys.com/downloads/Pages/dms.ashx?download=e3d44994-939d-45f8-9c12-fcfc4e221534
https://extranet.enterasys.com/downloads/Pages/dms.ashx?download=87edbe73-a6c9-40ec-867d-5eee014411cd
https://extranet.enterasys.com/downloads/Pages/dms.ashx?download=cddbcbb7-11d5-4a9a-8614-64c89a8ed220
https://extranet.enterasys.com/downloads/Pages/dms.ashx?download=37c523a0-9f6e-44d1-b1d3-49f6c6fc15d7
https://extranet.enterasys.com/downloads/Pages/dms.ashx?download=cf5b6f90-13a1-4253-add1-5d2a7a0cbb23
https://extranet.enterasys.com/downloads/Pages/dms.ashx?download=41ee0269-2974-46b2-b70a-866715ecfc7b
https://extranet.enterasys.com/downloads/Pages/dms.ashx?download=47705db8-2359-4177-bd8f-a09f5945558e
https://extranet.enterasys.com/downloads/Pages/dms.ashx?download=3983aaa9-76c2-4142-aeb0-7f691cf1c824
https://extranet.enterasys.com/downloads/Pages/dms.ashx?download=efad5aac-3e03-4e2d-a6ed-a2e05cf40527
https://extranet.enterasys.com/downloads/Pages/dms.ashx?download=fd513c5e-475f-42e7-b2c7-b595ff7d0f70
https://extranet.enterasys.com/downloads/Pages/dms.ashx?download=ec1e462d-8646-4029-b8da-1d830b8ff75c
https://extranet.enterasys.com/downloads/Pages/dms.ashx?download=fa8bc738-9eb5-4f5a-9041-e8e8a6c7cf96
https://extranet.enterasys.com/downloads/Pages/dms.ashx?download=54897da7-d4d3-4cd9-8f31-3ce86ff18446
https://extranet.enterasys.com/downloads/Pages/dms.ashx?download=f88201f3-b2e1-4317-81ec-f6ea9d18dbf7
https://extranet.enterasys.com/downloads/Pages/dms.ashx?download=4eef7683-9072-4b60-a9ec-1a373ca2d0f2


(21) Individualmente, os requisitos 3.2.1.1.112, 3.2.2.1.57, 3.2.2.2.59 e 3.2.3.17 parecem estar atendi-

dos, contudo, verifica-se que dois deles aplicam-se a fluxos Netflow e dois a fluxos SFLOW. 

Desta forma, cabe à licitante o esclarecimento e a garantia de interoperabilidade plena da so-

lução ofertada; 

(22) Cabe esclarecimento da licitante quanto ao atendimento dos itens 3.2.2.2.8 e 3.2.2.2.9 do TR 

face às informações abaixo, relativas ao modelo ofertado como switch tipo 3 (C5K125-48P2): 

(a) “Power consumption” – 165W [Origem: Datasheet C-Series (c5-ds.pdf), pág. 7] 

(b) Entrada máxima de corrente – 2A [Origem: C-Series Hardware Installation Guide 

(9034528-06_C5_HIG.pdf), pág. 1-4 (24), fig. 1.7] 

(23) A Tabela 1 (a partir da página seguinte) apresenta a relação de requisitos cuja conformidade 

ainda não conseguimos identificar e para os quais cabem esclarecimentos da licitante. A maio-

ria dos pontos levantados trata de referências apresentadas que não foram claras ou específi-

cas o suficiente para que o atendimento aos requisitos pudesse ser comprovado. 



Tabela 1- Requisitos cuja conformidade ainda não pôde ser comprovada pela proposta e documentação a ela anexada 

Item# Texto do item de especificação Documento de referência Ref. normalizada Pág. Texto explicativo/observações Análise da Susep 

3.1.3.1.        

Todos os acessórios, cabos, conectores etc. 
necessários à implantação da solução de-
vem estar contidos no fornecimento em 
questão; 

S8 Chassis - Hardware Installation 
Guide 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=4771b31a-421e-46b2-948f-
7b39b28c516d) 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=4771b31a-421e-46b2-948f-
7b39b28c516d) 

S8 Chassis - Hard-
ware Installation 
Guide (*2) 

32 

Table 3-1 Accessories That Ship with the S-Series 
Chassis  
Electrostatic Discharge (ESD) wrist strap 
Installation documentation 
Rubber feet 
USB cable  
RJ45 Console port cable 
RJ45-to-DB9 adapter 
Cable management clips 
Installation support brackets 

O item 3.1.3.1 do TR refere-se a todos os 
componentes da solução, e não apenas aos 
switches core. É necessária atenção aos itens 
3.2.2.1.10, 3.2.2.1.13. 3.2.2.2.12, 3.2.2.2.15 e 
à observação feita no corpo do texto Sobre a 
“Planilha de composição dos itens, marcas e 
modelos”, subitem 1.3 – switch tipo 3 

3.1.3.7.        

Suporte ao cabeamento hoje instalado, 
que conta com distribuição horizontal com 
cabos UTP Cat5E e uplinks em fibra óptica 
(2 por andar) e UTP Cat 6 (3 por andar). 

        Requisito não confirmado pela licitante 

3.1.4.1.        

Com base nas diretivas estabelecidas neste 
Termo de Referência, deverá ser gerado o 
detalhamento das configurações e fun-
cionalidades, que deverá acompanhar a 
descrição técnica anexa à proposta comer-
cial. Nesse documento deverão estar expli-
citas as tecnologias e funcionalidades agre-
gadas à solução pela licitante, bem como 
as motivações de tais escolhas; 

N/A N/A N/A Ciente e de acordo. 
Ver observações já apresentadas no corpo do 
texto a respeito do item “Descrição técnica 
da solução ofertada” 

3.1.4.6.1.      
Instalação dos equipamentos e administra-
ção da solução usando o software de ge-
rência fornecido; 

        Requisito não confirmado pela licitante 

3.2.1.1.3.         

Todos os equipamentos que compõem a 
solução devem possuir fontes de alimenta-
ção internas ao chassis, que operem na fai-
xa de 100 VAC a 240 VAC, com chaveamen-
to automático e frequência de 50-60 Hz 
(detecção automática de tensão e freqüên-
cia e chaveamento de acordo), operação 
em modo load-sharing e do tipo hot-
swappable, na modalidade N+1, sendo N o 
número de fontes necessárias à operação 
do chassis na configuração máxima. Na o-
corrência de queda de uma das fontes, as 
remanescente deverão suportar toda carga 
do switch. Não serão aceitos equipamentos 
com transformadores adaptadores de ten-
são. 

S8 Chassis - Hardware Installation 
Guide 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=4771b31a-421e-46b2-948f-
7b39b28c516d) 

S8 Chassis - Hard-
ware Installation 
Guide (*2) 

25 

S-AC-PS—The S-AC-PS power supply draws either 
110 Vac 16A or 220 Vac 10A service, providing 1200 
or 1600 watts per power supply, depending upon 
the electrical infrastructure of the site where the S8 
chassis is located. Each S-AC-PS power supply re-
quires a dedicated 100–240 Vac, 20 Amp earth-
grounded circuit. 
The S8 chassis supports four AC power supplies that 
reside in the lower section of the chassis, in slots la-
beled PS1, PS2, PS3, and PS4. The second, third, and 
fourth power supplies provide load sharing and, de-
pending on how the S8 chassis is populated, redun-
dancy. The S-AC-PS and S-AC-PS-15A are capable of 
load sharing the S8 chassis power load. If a power 
supply fails, the other power supplies support the 
entire load of the chassis without interruption to 
network traffic. 

A referência informada não confirma o cha-
veamento automático nem operação em 50-
60Hz 



Item# Texto do item de especificação Documento de referência Ref. normalizada Pág. Texto explicativo/observações Análise da Susep 

3.2.1.1.16.      
Backplane redundante, conectado direta-
mente a todas as interfaces fornecidas. 

Datasheet S-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=95c1b449-a366-4b16-ad7c-
e0d69b2199b6) 

Datasheet S-Series 
(*1) 

4 
Passive chassis backplane in the S1, S3, S4, S6, and 
S8 chassis 

A referência apresentada é insuficiente ou 
inadequada para identificação de conformi-
dade com o requisito (backplane redundante) 

3.2.1.1.20.      

Implementar capacidade de comutação a-
gregada de 320 (trezentos e vinte) Gbps 
por chassis non-blocking, ou seja, 160 (cen-
to e sessenta) Gbps entrando e saindo si-
multaneamente, sendo que cada slot deve-
rá possuir no mínimo 32 (trinta e dois) 
Gbps entrando e saindo simultaneamente. 

Datasheet S-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=95c1b449-a366-4b16-ad7c-
e0d69b2199b6) 

Datasheet S-Series 
(*1) 

3 
I/O Fabric and I/O Module Specifications (Tabela) 
Part Number:                         ST1206-0848-F6 
I/O Switching Capacity:         160 Gbps 

A referência apresentada (ST1206-0848) não 
foi encontrada 

3.2.1.1.21.      

Implementar capacidade de memória RAM 
no processador central de no mínimo 512 
(quinhentos e doze) Mbytes e que seja su-
ficiente para comportar duas imagens do 
sistema operacional e duas imagens de 
configuração simultaneamente. Será aceita 
também a mesma capacidade de memória 
RAM distribuída entre os slots que com-
põem o equipamento.  

Datasheet S-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=95c1b449-a366-4b16-ad7c-
e0d69b2199b6) 

Datasheet S-Series 
(*1) 

4 

Memory 
Main Memory S130/S150: 1GB Per Module  
Main Memory S155: 2GB Per Module 
Flash Memory: 1GB Per Module  

A referência apresentada (S150) não foi en-
contrada 

3.2.1.1.22.      

Os equipamentos devem ter capacidade de 
memória e processamento suficientes para 
suportar todas as funcionalidades aqui es-
pecificadas, inclusive com operação simul-
tânea de várias delas.  

Datasheet S-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=95c1b449-a366-4b16-ad7c-
e0d69b2199b6) 

Datasheet S-Series 
(*1) 

3 
 

4 

I/O Fabric and I/O Module Specifications (Table) 
Part Number:                         ST1206-0848-F6 
I/O Switching Capacity:         160 Gbps 
 
Memory 
Main Memory S130/S150: 1GB Per Module  
Main Memory S155: 2GB Per Module 
Flash Memory: 1GB Per Module  

As referências apresentadas (S150 e ST1206-
0848) não foram encontradas 

3.2.1.1.24.6.1.  
   

Suportar QoS nas portas integrantes do 
grupo de Link Aggregation. 

S-Series Config Guide 
https://extranet.enterasys.com/dow
nloads/Pages/dms.ashx?download=
66bcd425-d40d-4a6f-9803-
9ab1e7391cb6 

S-Series Config Guide 
(*3) 

353 LACP Operation 
A referência apresentada é insuficiente ou 
inadequada para identificação de conformi-
dade com o requisito (QoS no LAG) 

3.2.1.1.24.6.2.  
   

Suportar IPv6 nas portas integrantes do 
grupo de Link Aggregation. 

S-Series Config Guide 
https://extranet.enterasys.com/dow
nloads/Pages/dms.ashx?download=
66bcd425-d40d-4a6f-9803-
9ab1e7391cb6 

S-Series Config Guide 
(*3) 

353 LACP Operation 
A referência apresentada é insuficiente ou 
inadequada para identificação de conformi-
dade com o requisito (IPv6 no LAG) 

3.2.1.1.25.      
Implementar espelhamento do tráfego de 
entrada e saída de múltiplas portas do 
switch em uma única porta. 

Datasheet S-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=95c1b449-a366-4b16-ad7c-
e0d69b2199b6) 

Datasheet S-Series 
(*1) 

7 
− Port/VLAN mirroring (one-to-one, one-to-many, 
many-to-many) 

A referência apresentada (Port VLAN mirro-
ring) não foi encontrada 
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3.2.1.1.26.      
Implementar espelhamento do tráfego de 
entrada e saída de múltiplas VLANs do 
switch em uma única porta. 

Datasheet S-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=95c1b449-a366-4b16-ad7c-
e0d69b2199b6) 

Datasheet S-Series 
(*1) 

7 
− Port/VLAN mirroring (one-to-one, one-to-many, 
many-to-many) 

A referência apresentada (Port VLAN mirro-
ring) não foi encontrada 

3.2.1.1.28.      

Implementar Dual-mode VLANs, isto é, 
VLANs cujas portas podem trabalhar simul-
taneamente no modo “tagged” e “untag-
ged”. 

S-Series Config Guide 
https://extranet.enterasys.com/dow
nloads/Pages/dms.ashx?download=
66bcd425-d40d-4a6f-9803-
9ab1e7391cb6 

S-Series Config Guide 
(*3) 

345 

VLAN Provider Bridges 
By extending VLAN tagging technology via the IEEE 
802.1Q-2011 standard, an organization managing a 
service provider network can provide external user 
groups (departments, customers) to each have their 
own separate logical network (a LAN consisting of 
multiple VLANs) through the provider network to 
predefined egress ports 

A referência apresentada é insuficiente ou 
inadequada para identificação de conformi-
dade com o requisito (Dual-mode VLANs) 

3.2.1.1.57.      
Permitir resolução de endereços IPv4 e 
IPv6 para nomes (hostnames) atribuídos 
aos ativos de rede. 

S-Series Config Guide 
https://extranet.enterasys.com/dow
nloads/Pages/dms.ashx?download=
66bcd425-d40d-4a6f-9803-
9ab1e7391cb6 

S-Series Config Guide 
(*3) 

469 

Use the nslookup command, in any command 
mode, to query name servers, translating host-
names to IP addresses or IP addresses to host-
names. 
S Chassis(su)->nslookup -x 127.0.0.1 
Name: localhost 
Address: 127.0.0.1 

A referência apresentada é insuficiente ou 
inadequada para identificação de conformi-
dade com o requisito (IPv6 name resolution) 

3.2.1.1.64.      
Implementar priorização de tráfego (QoS) 
por tipo de protocolo e por serviços da pi-
lha TCP/IP. 

Datasheet S-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=95c1b449-a366-4b16-ad7c-
e0d69b2199b6) 

Datasheet S-Series 
(*1) 

6 

Multi-layer packet classification – enables the deliv-
ery of critical applications to specific users via traffic 
awareness and control 
 
• User, Port, and Device Level (Layer 2 through 4 
packet classification) 
• QoS mapping to priority queues (802.1p & IP ToS/ 
DSCP) up to 12 queues/port for S130/S150; 16 
queues/port for S155 

O texto de referência apresentado não foi 
encontrado 

3.2.1.1.65.2.     
Implementar RFC 2598 ou RFC 3246 - An 
Expedited Forwarding PHB (Per-Hop Behav-
ior); 

Datasheet S-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=95c1b449-a366-4b16-ad7c-
e0d69b2199b6) 

Datasheet S-Series 
(*1) 

6 
RFC 2598 An Expedited Forwarding PHB (Per-Hop 
Behavior) 

O texto de referência apresentado não foi 
encontrado 

3.2.1.1.65.4.     
Suportar RFC 2309 - Queue Management 
and Congestion Avoidance; 

S-Series Config Guide 
https://extranet.enterasys.com/dow
nloads/Pages/dms.ashx?download=
66bcd425-d40d-4a6f-9803-
9ab1e7391cb6 

S-Series Config Guide 
(*3) 

92 Flow control helps prevent congestion 
A referência apresentada é insuficiente ou 
inadequada para identificação de conformi-
dade com o requisito (RFC 2309) 

3.2.1.1.66.      
Implementar pelo menos 4 (quatro) filas de 
QoS (em hardware) por porta GbE e 
10GbE. 

Datasheet S-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=95c1b449-a366-4b16-ad7c-
e0d69b2199b6) 

Datasheet S-Series 
(*1) 

6 

Multi-layer packet classification – enables the deliv-
ery of critical applications to specific users via traffic 
awareness and control 
• User, Port, and Device Level (Layer 2 through 4 
packet classification) 
• QoS mapping to priority queues (802.1p & IP ToS/ 
DSCP) up to 12 queues/port for S130/S150; 16 
queues/port for S155 

O texto de referência apresentado não foi 
encontrado 
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3.2.1.1.67.      

Deverá implementar limitação de tráfego 
de entrada e saída permitindo variar a taxa 
de limitação por valor absoluto em interva-
los de 128Kbps ou valor menor 

S-Series CLI 
https://extranet.enterasys.com/dow
nloads/Pages/dms.ashx?download=
8ea29f76-edc7-450b-8236-
5b5a1a7c28e3 

S-Series CLI (*4) 754 

set cos port-resource irl 
Use this command to configure a Class of Service 
inbound rate limiting port resource entry. 
 
Syntax 
set cos port-resource irl group-type-index irl-range 
{[unit {percentage | pps |  
kbps | mbps | gbps}] [rate rate] [type {drop}] [sys-
log {disable | enable}] [trap  
{disable | enable}] [disable-port {disable | enable}]} 

A referência trata apenas de limitação do trá-
fego de entrada (inbound) 

3.2.1.1.68.      Implementar Policy Based Routing . 

Datasheet S-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=95c1b449-a366-4b16-ad7c-
e0d69b2199b6) 

Datasheet S-Series 
(*1) 

7 

Distributed IP Routing - provides dynamic traffic op-
timization, broadcast  containment, and more effi-
cient network resilience 
 
• Standard routing features include static routes, 
OSPFv2, RIPv2, IPv4, and Multicast routing support 
(DVMRP, IGMP v1/v2/v3, PIM-SM), Policy Based 
Routing and Route Maps, and VRRP 

O texto de referência apresentado não foi 
encontrado 

3.2.1.1.70.      
Suportar RFC 2698 - A Two Rate Three Col-
or Marker. 

Datasheet S-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=95c1b449-a366-4b16-ad7c-
e0d69b2199b6) 

Datasheet S-Series 
(*1) 

6 RFC 2698 A Two Rate Three Color Marker 
O texto de referência apresentado não foi 
encontrado 

3.2.1.1.71.      

Implementar os seguintes algoritmos de fi-
la: Strict Priority e Round Robin com distri-
buição de pesos WRR (Weighted Round 
Robin) ou WFQ (Weighted Fair Queuing). 

Datasheet S-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=95c1b449-a366-4b16-ad7c-
e0d69b2199b6) 

Datasheet S-Series 
(*1) 

6 
Multiple queuing mechanisms (SPQ, WFQ, WRR, 
and Hybrid) 

O texto de referência apresentado não foi 
encontrado 

3.2.1.1.73.      
Implementar classificação e marcação de 
pacotes baseada em endereço de origem e 
endereço de destino. 

Datasheet S-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=95c1b449-a366-4b16-ad7c-
e0d69b2199b6) 

Datasheet S-Series 
(*1) 

6 

Multi-layer packet classification – enables the deliv-
ery of critical applications to specific users via traffic 
awareness and control 
• User, Port, and Device Level (Layer 2 through 4 
packet classification) 
• QoS mapping to priority queues (802.1p & IP ToS/ 
DSCP) up to 12 queues/port for S130/S150; 16 
queues/port for S155 

O texto de referência apresentado não foi 
encontrado 

3.2.1.1.74.      
Implementar classificação e marcação de 
pacotes baseada em porta de origem e 
porta de destino. 

Datasheet S-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=95c1b449-a366-4b16-ad7c-
e0d69b2199b6) 

Datasheet S-Series 
(*1) 

6 

Multi-layer packet classification – enables the deliv-
ery of critical applications to specific users via traffic 
awareness and control 
• User, Port, and Device Level (Layer 2 through 4 
packet classification) 
• QoS mapping to priority queues (802.1p & IP ToS/ 
DSCP) up to 12 queues/port for S130/S150; 16 
queues/port for S155 

O texto de referência apresentado não foi 
encontrado 
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3.2.1.1.75.      
Implementar classificação e marcação de 
pacotes baseada em marcação DSCP. 

Datasheet S-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=95c1b449-a366-4b16-ad7c-
e0d69b2199b6) 

Datasheet S-Series 
(*1) 

6 

Multi-layer packet classification – enables the deliv-
ery of critical applications to specific users via traffic 
awareness and control 
• User, Port, and Device Level (Layer 2 through 4 
packet classification) 
• QoS mapping to priority queues (802.1p & IP ToS/ 
DSCP) up to 12 queues/port for S130/S150; 16 
queues/port for S155 

O texto de referência apresentado não foi 
encontrado 

3.2.1.1.78.      
Implementar aplicação de políticas de QoS 
em todas as portas físicas do equipamento. 

Datasheet S-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=95c1b449-a366-4b16-ad7c-
e0d69b2199b6) 

Datasheet S-Series 
(*1) 

6 

Multi-layer packet classification – enables the deliv-
ery of critical applications to specific users via traffic 
awareness and control 
• User, Port, and Device Level (Layer 2 through 4 
packet classification) 
• QoS mapping to priority queues (802.1p & IP ToS/ 
DSCP) up to 12 queues/port for S130/S150; 16 
queues/port for S155 

O texto de referência apresentado não foi 
encontrado 

3.2.1.1.79.      
Implementar filas de prioridade para o trá-
fego unicast e multicast na capacidade de 
comutação exigida . 

S-Series Config Guide 
https://extranet.enterasys.com/dow
nloads/Pages/dms.ashx?download=
66bcd425-d40d-4a6f-9803-
9ab1e7391cb6 

S-Series Config Guide 
(*3) 

909 

Flood Control Configuration 
Flood control (flood-ctrl) provides for the configura-
tion of a rate limiter to limit the amount of un-
known-unicast, multicast or broadcast packets a 
port receives from egressing all other ports. 

A referência apresentada é insuficiente ou 
inadequada para identificação de conformi-
dade com o requisito (filas de prioridade para 
o tréfego unicast/multicast) 

3.2.1.1.81.      

Implementar controle de acesso por porta 
segundo o padrão IEEE 802.1x, com confi-
guração dinâmica da VLAN do usuário au-
tenticado. 

Datasheet S-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=95c1b449-a366-4b16-ad7c-
e0d69b2199b6) 

Datasheet S-Series 
(*1) 

5 
 

12 

. The major benefit of multi-user authentication is 
to authorize multiple users, either using dynamic 
policy or VLAN assignment for each authenticated 
user 
 
802.1X Port-based Authentication 

Parte do texto de referência apresentado não 
foi encontrado ("dynamic policy or VLAN as-
signment") 

3.2.1.1.83.      

Limitação de endereços MAC por VLAN. Os 
endereços MAC podem ser aprendidos au-
tomaticamente ou configurados manual-
mente. 

S-Series Config Guide 
https://extranet.enterasys.com/dow
nloads/Pages/dms.ashx?download=
66bcd425-d40d-4a6f-9803-
9ab1e7391cb6 

S-Series Config Guide 
(*3) 

167 

MAC Address VLAN Port Limit 
Specified layer two multicast MAC addresses can be 
limited to specific ports within a VLAN. You can ap-
pend or clear ports from the list of ports the mul-
ticast MAC address is dynamically learned on or 
flooded to. 

A referência apresentada é insuficiente ou 
inadequada para identificação de conformi-
dade com o requisito (limitação de MACs por 
VLAN) - areferência trata apenas de endere-
ços MAC para multicast 

3.2.1.1.87.      

Permitir a criação de listas de acesso base-
adas em endereços IP para limitar o acesso 
ao elemento de rede via Telnet ou SSH, 
possibilitando a definição dos endereços IP 
de origem das respectivas sessões. 

S-Series Config Guide 
https://extranet.enterasys.com/dow
nloads/Pages/dms.ashx?download=
66bcd425-d40d-4a6f-9803-
9ab1e7391cb6 

S-Series Config Guide 
(*3) 

392 

It will also provide a bilateral set of rules that allow 
administrators to SSH to the switch on TCP port 22 
and a destination rule to allow the node to SSH to 
another device. 

A referência apresentada trata de "policy for 
ports connecting iSCSI storage nodes with the 
other data center servers". O requisito do i-
tem 3.2.1.1.87 é estabelecer controle de a-
cesso telnet/ssh ao switch core 
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3.2.1.1.93.      
Implementar mecanismos de AAA (Authen-
tication, Authorization e Accounting) com 
garantia de entrega. 

S-Series Config Guide 
https://extranet.enterasys.com/dow
nloads/Pages/dms.ashx?download=
66bcd425-d40d-4a6f-9803-
9ab1e7391cb6 

S-Series Config Guide 
(*3) 

458 AAA - Authentication, Authorization and Accounting 

A referência apresentada é insuficiente ou 
inadequada para identificação de conformi-
dade com o requisit. A referência apresenta-
da trata de "Syslog Terms and Definitions". 

3.2.1.1.94.      
Suportar autenticação mútua (two-way 
party authentication ) entre o servidor e o 
cliente AAA. 

S-Series Config Guide 
https://extranet.enterasys.com/dow
nloads/Pages/dms.ashx?download=
66bcd425-d40d-4a6f-9803-
9ab1e7391cb6 

S-Series Config Guide 
(*3) 

458 AAA - Authentication, Authorization and Accounting 

A referência apresentada é insuficiente ou 
inadequada para identificação de conformi-
dade com o requisit. A referência apresenta-
da trata de "Syslog Terms and Definitions". 

3.2.1.1.95.      
Implementar recursos contra ataques do 
tipo Denial of Service e suas variações. 

S-Series Config Guide 
https://extranet.enterasys.com/dow
nloads/Pages/dms.ashx?download=
66bcd425-d40d-4a6f-9803-
9ab1e7391cb6 

S-Series Config Guide 
(*3) 

293 

Provides a means of isolating the source of DoS at-
tacks allowing you to quickly respond with a policy, 
ACL, QoS change, or all of these to defeat the at-
tack.  

A referência apresentada trata de situações 
relacionadas spanning tree e não a ataques 
DoS 

3.2.1.1.97.5.     
Implementar Interface Index (ifIndex) per-
sistence; 

S-Series Config Guide 
https://extranet.enterasys.com/dow
nloads/Pages/dms.ashx?download=
66bcd425-d40d-4a6f-9803-
9ab1e7391cb6 

S-Series Config Guide 
(*3) 

485 

The data captured for each flow is different, based 
on the NetFlow export version format supported by 
the network device. This data can include such 
items as packet count, byte count, destination inter-
face index, start and end time, and next hop router 

A referência apresentada é insuficiente ou 
inadequada para identificação de conformi-
dade com o requisit. Não trata de Interface 
Index Persistance 

3.2.1.1.97.8.     

Suportar cópia de arquivos de configuração 
e imagens de firmware usando no mínimo 
um dos seguintes protocolos: TFTP, FTP, 
SFTP ou SCP. 

S-Series Config Guide 
https://extranet.enterasys.com/dow
nloads/Pages/dms.ashx?download=
66bcd425-d40d-4a6f-9803-
9ab1e7391cb6 

S-Series Config Guide 
(*3) 

50 

Downloading a File from an FTP, TFTP, or SCP Server 
You can download an image file, a configuration file, 
or a script file from an FTP, TFTP, or SCP server to 
the S-Series device.  

A referência apresentada é insuficiente ou 
inadequada para identificação de conformi-
dade com o requisit. Fala apenas de donwlo-
ad (falta o upload) 

3.2.1.1.99.      
Implementar capacidade para monitoração 
de fluxos IPv4 e IPv6. 

Datasheet S-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=95c1b449-a366-4b16-ad7c-
e0d69b2199b6) 

Datasheet S-Series 
(*1) 

3 

In order to ensure granular visibility and manage 
traffic without sacrificing performance, the Entera-
sys S-Series implements our CoreFlow2 distributed, 
flow-based architecture. This architecture ensures 
that when a specific communications flow is being 
established between two end points, the first pack-
ets in that communication are processed through 
the multilayer classification engines in the switch 
I/O modules and I/O fabric modules. In this process, 
the role is identified, the applicable policies are de-
termined, the packets are inspected, and the action 
is determined. After the flow is identified, all subse-
quent packets associated with that flow are auto-
matically handled in the CoreFlow2 ASICs without 

A referência apresentada é insuficiente ou 
inadequada para identificação de conformi-
dade com o requisito (monitoração de fluxos 
IPv4 e IPv6) 
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any further processing. In this way the Enterasys S-
Series is able to apply a very granular level of con-
trol to each flow at full line rate. 

3.2.1.1.102.1.  de tráfego de interfaces físicas e lógicas; 

OneView User Guide  
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=fa8bc738-9eb5-4f5a-9041-
e8e8a6c7cf96)  
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=fa8bc738-9eb5-4f5a-9041-
e8e8a6c7cf96) 

OneView User Guide  
(*17) 

99 
Interface Utilization - Shows the top five interfaces 
by percent utilization. 

A referência apresentada não trada de moni-
toração via comando de operação (CLI) 

3.2.1.1.102.2.  
de uso de CPU do processador, line card ou 
do recurso de hardware que trata os paco-
tes;  

OneView User Guide  
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=fa8bc738-9eb5-4f5a-9041-
e8e8a6c7cf96) 

OneView User Guide  
(*17) 

99 
Switch CPU - Shows the top five switches by CPU 
percent utilization 

A referência apresentada não trada de moni-
toração via comando de operação (CLI) 

3.2.1.1.102.3.  
de uso de memória do processador, line 
card ou do recurso de hardware que trata 
os pacotes;  

OneView User Guide  
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=fa8bc738-9eb5-4f5a-9041-
e8e8a6c7cf96) 

OneView User Guide  
(*17) 

99 
Host Physical Memory - Shows the top five hosts by 
percent physical memory used 

A referência apresentada não trada de moni-
toração via comando de operação (CLI) 

3.2.1.1.103.  
Implementar exportação de informações e 
configurações. 

Datasheet S-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=95c1b449-a366-4b16-ad7c-
e0d69b2199b6) 

Datasheet S-Series 
(*1) 

8 
Multi-configuration File Support 
Editable Text-based Configuration File 

A referência apresentada é insuficiente ou 
inadequada para identificação de conformi-
dade com o requisito (exportação de infor-
mações e configurações) 

3.2.1.1.104.  
Permitir utilização de scripts para automa-
ção de tarefas. 

S-Series Config Guide 
https://extranet.enterasys.com/dow
nloads/Pages/dms.ashx?download=
66bcd425-d40d-4a6f-9803-
9ab1e7391cb6 

S-Series Config Guide 
(*3) 

48 

Automated Deployment 
The automated deployment feature allows a newly 
installed device, with no administrative  configura-
tion (default configuration), to automatically obtain 
the latest firmware revision and  configuration from 
the network. The DHCP client, using a default VLAN 
and base MAC, obtains a  temporary IP address and 
mask and the IP address of the NetSight server from 
the DHCP server.  Use DHCP Vendor Class Identifier 
(VCI) code option 60 to identify “Enterasys Net-
works, Inc.” as  the vendor. Use DHCP vendor spe-
cific code option 125 to specify the information re-
quired for the  switch to send the trap to start the 
Netsight OneView application. 

A referência apresentada trata apenas de 
configuração inicial do equipamento, não co-
brindo outras tarefas; "The automated de-
ployment feature has no CLI input associated 
with it. Its only dependency is  
whether the device is currentlyat the default 
configuration.". Pág 48 

3.2.1.1.107.  
Implementar endereço IP virtual (loopback) 
para gerência fora de banda. 

S-Series Config Guide 
https://extranet.enterasys.com/dow
nloads/Pages/dms.ashx?download=
66bcd425-d40d-4a6f-9803-
9ab1e7391cb6 

S-Series Config Guide 
(*3) 

84 
lpbk - loopback interfaces, or 
lo - the local (software loopback) interface 

A referência apresentada trata da sintaxe u-
sada na CLI para se referir às portas do equi-
pamento 
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3.2.1.1.111.2.   
    

Suportar RFC 1215 MIB-II - A Convention 
for Defining Traps for use with the SNMP; 

Datasheet S-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=95c1b449-a366-4b16-ad7c-
e0d69b2199b6) 

Datasheet S-Series 
(*1) 

8 
RFC 1215 MIB-II A Convention for Defining Traps for 
use with the SNMP 

O texto de referência apresentado não foi 
encontrado 

3.2.1.1.111.6.   
    

Implementar RFC 2580 - Conformance 
Statements for SMIv2; 

Datasheet S-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=95c1b449-a366-4b16-ad7c-
e0d69b2199b6) 

Datasheet S-Series 
(*1) 

8 RFC 2580  Conformance Statements for SMIv2 
O texto de referência apresentado não foi 
encontrado 

3.2.1.1.112.  

Implementar a exportação de fluxos e su-
portar ferramentas de coleta de informa-
ções de tráfego IP como NetFlow ou S-
FLOW (RFC 3176) ou IPFIX (RFC 3917). A a-
tivação dessa ferramenta não poderá pre-
judicar o desempenho do switch. 

Datasheet S-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=95c1b449-a366-4b16-ad7c-
e0d69b2199b6) 

Datasheet S-Series 
(*1) 

5 Line Rate, non-sampled Netflow (v5/v9) 
Ver observações já apresentadas no corpo do 
texto a respeito de fluxos NetFlow/SFLOW 

3.2.1.1.113.  
Suportar múltiplas imagens de firmware ou 
permitir a atualização da imagem por in-
termédio de download de servidor de rede.  

Datasheet S-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=95c1b449-a366-4b16-ad7c-
e0d69b2199b6) 

Datasheet S-Series 
(*1) 

4 

Memory 
Main Memory S130/S150: 1GB Per Module  
Main Memory S155: 2GB Per Module 
Flash Memory: 1GB Per Module  

A referência apresentada é insuficiente ou 
inadequada para identificação de conformi-
dade com o requisito (múltiplas imagens e 
atualização via servidor) 

3.2.1.1.113.1.   
    

O equipamento deverá suportar no mínimo 
2 imagens. 

Datasheet S-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=95c1b449-a366-4b16-ad7c-
e0d69b2199b6) 

Datasheet S-Series 
(*1) 

4 

Memory 
Main Memory S130/S150: 1GB Per Module  
Main Memory S155: 2GB Per Module 
Flash Memory: 1GB Per Module  

A referência apresentada é insuficiente ou 
inadequada para identificação de conformi-
dade com o requisito (múltiplas imagens) 

3.2.1.1.117.  

Módulo de 48 portas Gigabit Ethernet 
1000Base-T autosense e autonegociável, 
com conectores RJ-45, segundo o padrão 
IEEE 802.3ab. As portas deverão ser com-
patíveis com Fast Ethernet 100BASE-TX no 
padrão IEEE 802.3u. 

Datasheet S-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=95c1b449-a366-4b16-ad7c-
e0d69b2199b6) 

Datasheet S-Series 
(*1) 

15 

ST1206-0848-F6 S-Series I/O-Fabric S150 Module, 
1280Gbps Load Sharing - 48 Ports 
10/100/1000BASE-T via RJ45 with PoE (802.3at) and 
two Type2 option  
slots (Used in S1/S4/S6/S8) 

A referência apresentada (ST1206-0848) não 
foi encontrada 

3.2.1.1.119.  

Implementar capacidade de comutação de 
no mínimo 80 (oitenta) Gbps, ou seja, 40 
(quarenta) Gbps entrando e saindo simul-
taneamente. Admitir-se-á oversubscription 
de acordo com a capacidade do slot do 
chassis. 

Datasheet S-Series  
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=95c1b449-a366-4b16-ad7c-
e0d69b2199b6) 

Datasheet S-Series 
(*1) 

3 
I/O Switching Capacit 160Gbps 
Module Throughput 120Mpps 

A referência apresentada não menciona o 
módulo ofertado na proposta  (ST1206-0848) 

3.2.1.1.120.  

Possuir capacidade de comutação local em 
camadas 2 e 3 para evitar que tráfego en-
tre portas do mesmo módulo necessite a-
travessar o backplane. 

Datasheet S-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=95c1b449-a366-4b16-ad7c-
e0d69b2199b6) 

Datasheet S-Series 
(*1) 

1 

The S-Series provides a highly resilient distributed 
switching and routing architecture with manage-
ment and control functions embedded in each 
module, delivering unsurpassed reliability, scalabil-
ity, and fault tolerance. 

A referência apresentada é insuficiente ou 
inadequada para identificação de conformi-
dade com o requisito (Local switching capabi-
lity) 
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3.2.1.1.121.  

Módulo de 4 (quatro) portas 10 Gigabit E-
thernet autosense e autonegociável, com-
patíveis com as seguintes interfaces defini-
das nos padrões LAN PHY IEEE 802.3ae: 
10Gbase-sR, 10GBASE-LR e 10GBase-ER. 

Datasheet S-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=95c1b449-a366-4b16-ad7c-
e0d69b2199b6) 

Datasheet S-Series 
(*1) 

15 
SOK2208-0104 S-Series Option Module (Type1) - 4 
Ports 10GBASE-X via SFP+ (Compatible with Type1 
& Type2 option slots) 

A referência apresentada é insuficiente ou 
inadequada para identificação de conformi-
dade com o requisito (compatibilidade com 
os padrões LAN PHY IEEE 802.3ae: 10Gbase-
sR, 10GBASE-LR e 10GBase-ER) 

3.2.1.1.123.  

Não serão aceitos módulos com interfaces 
fixas (sem Transceivers 
(https://extranet.enterasys.com/download
s/Pages/dms.ashx?download=41ee0269-
2974-46b2-b70a-866715ecfc7b) intercam-
biáveis), de modo a garantir a flexibilidade 
do sistema. 

Datasheet S-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=95c1b449-a366-4b16-ad7c-
e0d69b2199b6) 

Datasheet S-Series 
(*1) 

15 
SOK2208-0104 S-Series Option Module (Type1) - 4 
Ports 10GBASE-X via SFP+ (Compatible with Type1 
& Type2 option slots) 

Referência inserida indevidamente no texto 
da especificação. Cabe esclarecer qual deve 
ser considerada 

3.2.1.1.125.  

Implementar capacidade de comutação de 
no mínimo 80 (oitenta) Gbps, ou seja, 40 
(quarenta) Gbps entrando e saindo simul-
taneamente. Admitir-se-á oversubscription 
de acordo com a capacidade do slot do 
chassis. 

Datasheet S-Series  
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=95c1b449-a366-4b16-ad7c-
e0d69b2199b6) 

Datasheet S-Series 
(*1) 

  
I/O Switching Capacit 160Gbps 
Module Throughput 120Mpps 

A referência apresentada não menciona o 
módulo ofertado na proposta  (SOK2208-
0104) 

3.2.1.1.126.  

Implementar capacidade de encaminha-
mento de pacotes IPv4 de no mínimo 39 
(trinta e nova) Mpps, considerando pacotes 
de no máximo 128 (cento e vinte e oito) 
bytes.. Admitir-se-á oversubscription de 
acordo com a capacidade do slot do chas-
sis. 

Datasheet S-Series  
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=95c1b449-a366-4b16-ad7c-
e0d69b2199b6) 

Datasheet S-Series 
(*1) 

  
I/O Switching Capacit 160Gbps 
Module Throughput 120Mpps 

A referência apresentada não menciona o 
módulo ofertado na proposta  (SOK2208-
0104) 

3.2.1.1.127.  

Implementar capacidade de encaminha-
mento de pacotes IPv6 de no mínimo 34 
(trinta e quatro) Mpps, considerando paco-
tes de no máximo 148 (cento e quarenta e 
oito) bytes. Admitir-se-á oversubscription 
de acordo com a capacidade do slot do 
chassis. 

Datasheet S-Series  
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=95c1b449-a366-4b16-ad7c-
e0d69b2199b6) 

Datasheet S-Series 
(*1) 

  
I/O Switching Capacit 160Gbps 
Module Throughput 120Mpps 

A referência apresentada não menciona o 
módulo ofertado na proposta  (SOK2208-
0104) 

3.2.1.1.128.  

Possuir capacidade de comutação local em 
camadas 2 e 3 para evitar que tráfego en-
tre portas do mesmo módulo necessite ‘a-
travessar o backplane. 

Datasheet S-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=95c1b449-a366-4b16-ad7c-
e0d69b2199b6) 

Datasheet S-Series 
(*1) 

1 

The S-Series provides a highly resilient distributed 
switching and routing architecture with manage-
ment and control functions embedded in each 
module, delivering unsurpassed reliability, scalabil-
ity, and fault tolerance. 

A referência apresentada é insuficiente ou 
inadequada para identificação de conformi-
dade com o requisito (Local switching capabi-
lity) 

3.2.1.1.129.  Suportar o padrão IEEE802.3ae. 

Transceivers 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=41ee0269-2974-46b2-b70a-
866715ecfc7b) 

Transceivers (*10) 6 
10GB-SR-SFPP 10 Gb, 10GBASE-SR, IEEE 802.3 AE, 
850 nm , 33/82/300/550 m, LC SFP+ 

Na pág. 6 não há referência sobre IEE-
E802.3ae 
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3.2.2.1.7.         

Possuir 48 portas GigabitEthernet 
1000Base-T autosense e autonegóciavel 
com suporte a conectores RJ-45 de acordo 
com o padrão IEEE 802.3ab. As portas de-
verão ser compatíveis com Fast Ethernet 
100BASE-TX no padrão IEEE 802.3u. 

Datasheet C-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=e3d44994-939d-45f8-9c12-
fcfc4e221534) 

Datasheet C-Series 
(*5) 

3 
 

10 

IEEE 802.3ab – GE over Twisted Pair 
IEEE 802.3i – 10Base-T 
IEEE 802.3u – 100Base-T, 100Base-FX 
 
C5K125-48 (48) 10/100/1000 RJ45 ports, (2) combo 
SFP ports, (2) SFP+, (2) dedicated high-speed stack-
ing ports and external RPS connector. Total active 
ports per switch: (48) Gigabit ports + (2) 1GE or 
10GE SFP+ ports 

A referência contida na pág 10 não menciona 
o SPF+ 

3.2.2.1.8.         

Possuir, no mínimo, 2 (duas) portas 10 GbE 
com suporte à inserção de Transceivers 
(https://extranet.enterasys.com/download
s/Pages/dms.ashx?download=41ee0269-
2974-46b2-b70a-866715ecfc7b) (compatí-
veis com padrão IEEE 802.3z e IEEE 
802.3ab). Esses Transceivers 
(https://extranet.enterasys.com/download
s/Pages/dms.ashx?download=41ee0269-
2974-46b2-b70a-866715ecfc7b) devem ter 
as mesmas características físicas, o mesmo 
tipo e fabricante que os demais especifica-
dos neste documento; Essas portas podem 
estar incluídas na quantidade exigida no i-
tem 3.2.2.1.7. Se essas portas estiverem in-
cluídas na quantidade especificada no item 
3.2.2.1.7, os respectivos Transceivers 
(https://extranet.enterasys.com/download
s/Pages/dms.ashx?download=41ee0269-
2974-46b2-b70a-866715ecfc7b) UTP de-
vem ser fornecidos 

Datasheet C-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=e3d44994-939d-45f8-9c12-
fcfc4e221534) 

Datasheet C-Series 
(*5) 

3 
 

10 

IEEE 802.3ab – GE over Twisted Pair 
IEEE 802.3z – GE over Fiber 
 
C5K125-48 (48) 10/100/1000 RJ45 ports, (2) combo 
SFP ports, (2) SFP+, (2) dedicated high-speed stack-
ing ports and external RPS connector. Total active 
ports per switch: (48) Gigabit ports + (2) 1GE or 
10GE SFP+ ports 

Referência inserida indevidamente no texto 
da especificação. Cabe esclarecer qual deve 
ser considerada 

3.2.2.1.11.      

Os switches tipo 2 e tipo 3 devem possuir 
compatibilidade mútua quanto à funciona-
lidade de empilhamento, de modo que 
switches dos dois tipos possam fazer parte 
da mesma pilha. 

      
Ciente e de acordo. Os equipamentos são do fabri-
cante Enterasys e compatíveis entre sí 

A referência apresentada é insuficiente ou 
inadequada para identificação de conformi-
dade com o requisito 

3.2.2.1.13.      

Deverá ser fornecido cabo de console 
compatível com a porta de console do e-
quipamento a partir de computador equi-
pado com porta USB, bem como os cabos 
para permitir o empilhamento, conforme 
especificado no item 3.2.2.1.10. 

C-Series Inst. Guide 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=87edbe73-a6c9-40ec-867d-
5eee014411cd) 

C-Series Hardware 
Installation Guide 
(*6) 

28 DB9 female-to-DB9 female Console Cable 

A referência fala de cabo com conectores 
DB9 nas extremidades, e não USB. Além dis-
to, não há menção ao fornecimento de cabos 
de empilhamento 

3.2.2.1.17.13.   
    

Espelhamento do tráfego de entrada e saí-
da de múltiplas portas do switch em uma 
única porta, inclusive entre portas de dife-
rentes unidades de uma pilha; 

Datasheet C-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=e3d44994-939d-45f8-9c12-
fcfc4e221534) 

Datasheet C-Series 
(*5) 

3 One-to-One and Many-to-One Port Mirroring 

A referência apresentada é insuficiente ou 
inadequada para identificação de conformi-
dade com o requisito (mirroring entre fife-
rentes switches de uma mesma pilha) 
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3.2.2.1.17.14.   
    

Espelhamento do tráfego de entrada e saí-
da de múltiplas VLANs do switch em uma 
única porta, inclusive entre portas de dife-
rentes unidades de uma pilha; 

Datasheet C-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=e3d44994-939d-45f8-9c12-
fcfc4e221534) 

Datasheet C-Series 
(*5) 

3 VLAN Marking of Mirror Traffic  

A referência apresentada é insuficiente ou 
inadequada para identificação de conformi-
dade com o requisito (mirroring entre dife-
rentes switches de uma mesma pilha) 

3.2.2.1.22.      
Permitir resolução de endereços IPv4 e 
IPv6 para nomes (hostnames) atribuídos 
aos ativos de rede. 

C-Series Config Guide 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=cddbcbb7-11d5-4a9a-8614-
64c89a8ed220) 

C-Series Config Guide 
(*7) 

469 

Use the nslookup command, in any command 
mode, to query name servers, translating host-
names to IP addresses or IP addresses to host-
names. 
C5-Series(su)->nslookup -x 127.0.0.1 
Name: localhost 
Address: 127.0.0.1 

Referência não encontrada. Ademais, o texto 
explicativo não comprova a resolução de en-
dereços IPv6 

3.2.2.1.24.      
Implementar protocolos de gerenciamento 
Ping, Traceroute, Telnet e SNMP sobre 
Ipv6.  

C-Series CLI 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=37c523a0-9f6e-44d1-b1d3-
49f6c6fc15d7) 

C-Series CLI (*8) 
690, 
691 

ping ipv6 
Use this command to test routing network connec-
tivity by sending IP ping requests to a specific IPv6 
address or to a link local address.  
 
traceroute ipv6 
Use this command to discover the routes that pack-
ets actually take when traveling to their destination 
through the network on a hop-by-hop basis. 

A referência não menciona Telnet e SNMP 

3.2.2.1.26.      
Implementar roteamento estático para os 
protocolos IPv4 e IPv6. 

C-Series Config Guide 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=cddbcbb7-11d5-4a9a-8614-
64c89a8ed220) 

C-Series Config Guide 
(*7) 

413 IPv6 Routing Configuration 

A referência a seguir, encontrada na pág 419, 
resolveria a questão: "Configuring Static 
Routes - Static routes are used to define an 
explicit path between two network devices. 
Use the ipv6 route command to configure an 
IPv6 static route in router global configura-
tion mode. You must specify the destination 
IPv6 prefix and length, and either the global 
IPv6 address of the next hop or the VLAN or 
tunnel output interface, and the link-local 
address of the next hop. Optionally, you can 
specify a preference value for the route." 
Contudo, na pág 413 há a seguinte 
informação: "IPv6 routing must be enabled 
with a license key.If you have purchased an 
advanced or IPv6 routing license key, and 
have enabled routing on the device, you 
must activate your license as described in the 
chapter entitled “Activating Licensed Fea-
tures” in order to enable the IPv6 routing 
configuration command set. If you wish 
topurchase an advanced IPv6 routing license, 
contact Enterasys Networks Sales.". Desta 
forma, cabe confirmar que a licença requeri-
da será fornecida 
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3.2.2.1.27.      

Deverá implementar limitação de tráfego 
de entrada e saída permitindo variar a taxa 
de limitação por valor absoluto em interva-
los de 128Kbps ou valor menor 

C-Series CLI 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=37c523a0-9f6e-44d1-b1d3-
49f6c6fc15d7) 

C-Series CLI (*8) 363 

set cos port-resource irl 
Use this command to set the inbound rate limit pa-
rameters for a specific IRL resource for a specific 
port group. 
 
Syntax 
set cos port-resource irl group-type-index irl-index 
{[unit {kbps}] [rate rate]  
[type {drop}]}[syslog enable | disable] [trap ena-
ble|disable] 

A referência foi encontrada na pág 373, con-
tudo, trata apenas de limitação do tráfego de 
entrada (inbound) 

3.2.2.1.30.      
Implementar classificação e marcação de 
pacotes baseada em endereço de origem. 

Datasheet C-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=e3d44994-939d-45f8-9c12-
fcfc4e221534) 

Datasheet C-Series 
(*5) 

3 Layer 2/3/4 Classification 
A referência apresentada é insuficiente ou 
inadequada para identificação de conformi-
dade com o requisito 

3.2.2.1.31.      
Implementar classificação e marcação de 
pacotes baseada em porta de origem. 

Datasheet C-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=e3d44994-939d-45f8-9c12-
fcfc4e221534) 

Datasheet C-Series 
(*5) 

3 Layer 2/3/4 Classification 
A referência apresentada é insuficiente ou 
inadequada para identificação de conformi-
dade com o requisito 

3.2.2.1.32.      
Implementar classificação e marcação de 
pacotes baseada em endereço de destino. 

Datasheet C-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=e3d44994-939d-45f8-9c12-
fcfc4e221534) 

Datasheet C-Series 
(*5) 

3 Layer 2/3/4 Classification 
A referência apresentada é insuficiente ou 
inadequada para identificação de conformi-
dade com o requisito 

3.2.2.1.33.      
Implementar classificação e marcação de 
pacotes baseada em porta de destino. 

Datasheet C-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=e3d44994-939d-45f8-9c12-
fcfc4e221534) 

Datasheet C-Series 
(*5) 

3 Layer 2/3/4 Classification 
A referência apresentada é insuficiente ou 
inadequada para identificação de conformi-
dade com o requisito 

3.2.2.1.43.      
Autenticação de dispositivos baseado no 
endereço MAC, via servidor RADIUS ou TA-
CACS. 

Datasheet C-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=e3d44994-939d-45f8-9c12-
fcfc4e221534) 

Datasheet C-Series 
(*5) 

3 MAC-based Port Authentication 
A refereência não explicita que a autentica-
ção pode se dar por RADIUS ou TACACS 

3.2.2.1.44.      

Limitação de endereços MAC por porta. Os 
endereços MAC podem ser aprendidos au-
tomaticamente ou configurados manual-
mente. 

Datasheet C-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=e3d44994-939d-45f8-9c12-
fcfc4e221534) 

Datasheet C-Series 
(*5) 

3 Dynamic and Static MAC Locking 
Cabe esclarecer se o recurso MAC Locking 
funciona nos switches da série C como já 
descrito para a série S 

3.2.2.1.45.      

Limitação de endereços MAC por VLAN. Os 
endereços MAC podem ser aprendidos au-
tomaticamente ou configurados manual-
mente. 

C-Series Config Guide 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=cddbcbb7-11d5-4a9a-8614-
64c89a8ed220) 

C-Series Config Guide 
(*7) 

80 

Use the set mac multicast command to define on 
what ports within a VLAN a multicast address can 
be dynamically learned on, or on what ports a 
frame with the specified MAC address can be flood-
ed. Also, use this command to append ports to or 
clear ports from the egress ports list. 

Areferência apresentada trata apenas de li-
mitação de endereços multicast 
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3.2.2.1.51.      

Implementar Private VLAN ou funcionali-
dade similar que permita segmentar uma 
VLAN em sub-domínios: uma VLAN primá-
ria e múltiplas VLANs secundárias. 

Datasheet C-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=e3d44994-939d-45f8-9c12-
fcfc4e221534) 

Datasheet C-Series 
(*5) 

3 Port-based VLAN (private port/private VLAN) 

Cabe esclarecer o funcionamento do recurso 
Port-based VLAN para confirmar se pode ser 
usado para segmentar uma VLAN em subdo-
mínios 

3.2.2.1.54.1.     
     

de tráfego de interfaces físicas e lógicas; 

C-Series CLI 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=37c523a0-9f6e-44d1-b1d3-
49f6c6fc15d7) 

C-Series CLI (*8) 59 

show system utilization 
Use this command to display detailed information 
about the processor running on the switch, or the 
overall memory usage of the Flash and SDRAM 
storage devices on the unit, or the processes run-
ning on the switch. Only the memory usage in the 
master unit of a stack is shown. 

A referência apresentada não mostra a moni-
toração de interfaces 

3.2.2.1.57.      

Implementar a exportação de fluxos e su-
portar ferramentas de coleta de informa-
ções de tráfego IP como NetFlow ou S-
FLOW (RFC 3176) ou IPFIX (RFC 3917). A a-
tivação dessa ferramenta não poderá pre-
judicar o desempenho do switch. 

Datasheet C-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=e3d44994-939d-45f8-9c12-
fcfc4e221534) 

Datasheet C-Series 
(*5) 

4 RFC 3176 – sFlow 
Ver observações já apresentadas no corpo do 
texto a respeito de fluxos NetFlow/SFLOW 

3.2.2.2.              
Switch tipo 3 (Switch de Borda com 48 por-
tas UTP com suporte PoE, 2 portas 10GbE) 

Datasheet C-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=e3d44994-939d-45f8-9c12-
fcfc4e221534) 

Datasheet C-Series 
(*5) 

8 

C5K125-48 (48) 10/100/1000 RJ45 ports, (2) combo 
SFP ports, (2) 10GE ports, (2) dedicated high-speed 
stacking ports and  
external RPS connector. Total active ports per swit-
ch: (48) Gigabit ports + (2) 10GE ports 

O texto explicativo menciona switch distinto 
do espeficicado para o tipo 3 

3.2.2.2.7.         

Possuir 48 portas GigabitEthernet 
1000Base-T autosense e autonegóciavel 
com suporte a conectores RJ-45 de acordo 
com o padrão IEEE 802.3ab. As portas de-
verão ser compatíveis com Fast Ethernet 
100BASE-TX no padrão IEEE 802.3u. 

Datasheet C-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=e3d44994-939d-45f8-9c12-
fcfc4e221534) 

Datasheet C-Series 
(*5) 

3 
 

10 

IEEE 802.3ab – GE over Twisted Pair 
IEEE 802.3i – 10Base-T 
IEEE 802.3u – 100Base-T, 100Base-FX 
 
C5K125-48 (48) 10/100/1000 RJ45 ports, (2) combo 
SFP ports, (2) SFP+, (2) dedicated high-speed stack-
ing ports and external RPS connector. Total active 
ports per switch: (48) Gigabit ports + (2) 1GE or 
10GE SFP+ ports 

Além do texto explicativo mencionar switch 
distinto do espeficicado para o tipo 3, a refe-
rência contida na pág 10 não menciona o 
SPF+ 

3.2.2.2.8.         

Suporte ao padrão IEEE 802.3af (Power o-
ver Ethernet – PoE) nas 48 portas exigidas 
no item 3.2.2.2.7 sem necessidade de fonte 
adicional para alimentar todas as portas na 
potência de 15,4 W. 

Datasheet C-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=e3d44994-939d-45f8-9c12-
fcfc4e221534) 

Datasheet C-Series 
(*5) 

3 
 

5 

IEEE 802.3af – PoE 
 
850 watts per switch with up to 30 watts  per port 

Ver observações feitas no corpo do docu-
mento sobre PoE 

3.2.2.2.9.         

Suporte ao padrão IEEE 802.3at (Power o-
ver Ethernet plus – PoE+) nas 48 portas e-
xigidas no item 3.2.2.2.7. Em 10 portas, no 
mínimo, a funcionalidade deverá estar ha-
bilitada sem a necessidade de fonte adicio-
nal.  

Datasheet C-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=e3d44994-939d-45f8-9c12-
fcfc4e221534) 

Datasheet C-Series 
(*5) 

2 
 

7 

The C5 incorporates the new 802.3at high-power 
PoE on all ports, 
 
850 watts per switch with up to 30 watts  per port 

Ver observações feitas no corpo do docu-
mento sobre PoE 
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3.2.2.2.10.      

Possuir, no mínimo, 2 (duas) portas ópticas 
10 Gigabit Ethernet, de mesmas caracterís-
ticas físicas, do mesmo tipo e fabricante 
que os demais especificados neste docu-
mento, para inserção de módulos do tipo 
mini-GBIC suportando o padrão IEEE 
802.3ae.  

Datasheet C-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=e3d44994-939d-45f8-9c12-
fcfc4e221534) 

Datasheet C-Series 
(*5) 

3 
 

10 

IEEE 802.3ab – GE over Twisted Pair 
IEEE 802.3z – GE over Fiber 
 
C5K125-48 (48) 10/100/1000 RJ45 ports, (2) combo 
SFP ports, (2) SFP+, (2) dedicated high-speed stack-
ing ports and external RPS connector. Total active 
ports per switch: (48) Gigabit ports + (2) 1GE or 
10GE SFP+ ports 

Além do texto explicativo mencionar switch 
distinto do espeficicado para o tipo 3, a refe-
rência contida na pág 10 não menciona o 
SPF+ 

3.2.2.2.13.      

Os switches tipo 2 e tipo 3 devem possuir 
compatibilidade mútua quanto à funciona-
lidade de empilhamento, de modo que 
switches dos dois tipos possam fazer parte 
da mesma pilha. 

      
Ciente e de acordo. Os equipamentos são do fabri-
cante Enterasys e compatíveis entre sí 

A referência apresentada é insuficiente ou 
inadequada para identificação de conformi-
dade com o requisito 

3.2.2.2.15.      

Deverá ser fornecido cabo de console 
compatível com a porta de console do e-
quipamento a partir de computador equi-
pado com porta USB, bem como os cabos 
para permitir o empilhamento, conforme 
especificado no item 3.2.2.2.12.  

C-Series Inst. Guide 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=87edbe73-a6c9-40ec-867d-
5eee014411cd) 

C-Series Hardware 
Installation Guide 
(*6) 

28 DB9 female-to-DB9 female Console Cable 

A referência fala de cabo com conectores 
DB9 nas extremidades, e não USB. Além dis-
to, não há menção ao fornecimento de cabos 
de empilhamento 

3.2.2.2.19.13.   
    

Espelhamento do tráfego de entrada e saí-
da de múltiplas portas do switch em uma 
única porta, inclusive entre portas de dife-
rentes unidades de uma pilha; 

Datasheet C-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=e3d44994-939d-45f8-9c12-
fcfc4e221534) 

Datasheet C-Series 
(*5) 

3 One-to-One and Many-to-One Port Mirroring 

A referência apresentada é insuficiente ou 
inadequada para identificação de conformi-
dade com o requisito (mirroring entre fife-
rentes switches de uma mesma pilha) 

3.2.2.2.19.14.   
    

Espelhamento do tráfego de entrada e saí-
da de múltiplas VLANs do switch em uma 
única porta, inclusive entre portas de dife-
rentes unidades de uma pilha; 

Datasheet C-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=e3d44994-939d-45f8-9c12-
fcfc4e221534) 

Datasheet C-Series 
(*5) 

3 VLAN Marking of Mirror Traffic  

A referência apresentada é insuficiente ou 
inadequada para identificação de conformi-
dade com o requisito (mirroring entre dife-
rentes switches de uma mesma pilha) 

3.2.2.2.24.      
Permitir resolução de endereços IPv4 e 
IPv6 para nomes (hostnames) atribuídos 
aos ativos de rede. 

C-Series Config Guide 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=cddbcbb7-11d5-4a9a-8614-
64c89a8ed220) 

C-Series Config Guide 
(*7) 

469 

Use the nslookup command, in any command 
mode, to query name servers, translating host-
names to IP addresses or IP addresses to host-
names. 
C5-Series(su)->nslookup -x 127.0.0.1 
Name: localhost 
Address: 127.0.0.1 

Referência não encontrada. Ademais, o texto 
explicativo não comprova a resolução de en-
dereços IPv6 

3.2.2.2.26.      
Implementar protocolos de gerenciamento 
Ping, Traceroute, Telnet e SNMP sobre 
IPv6.  

C-Series CLI 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=37c523a0-9f6e-44d1-b1d3-
49f6c6fc15d7) 

C-Series CLI (*8) 
690, 
691 

ping ipv6 
Use this command to test routing network connec-
tivity by sending IP ping requests to a specific IPv6 
address or to a link local address.  
 
traceroute ipv6 
Use this command to discover the routes that pack-
ets actually take when traveling to their destination 
through the network on a hop-by-hop basis. 

A referência não menciona Telnet e SNMP 
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3.2.2.2.28.      
Implementar roteamento estático para os 
protocolos IPv4 e Ipv6. 

C-Series Config Guide 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=cddbcbb7-11d5-4a9a-8614-
64c89a8ed220) 

C-Series Config Guide 
(*7) 

413 IPv6 Routing Configuration 

A referência a seguir, encontrada na pág 419, 
resolveria a questão: "Configuring Static 
Routes - Static routes are used to define an 
explicit path between two network devices. 
Use the ipv6 route command to configure an 
IPv6 static route in router global configura-
tion mode. You must specify the destination 
IPv6 prefix and length, and either the global 
IPv6 address of the next hop or the VLAN or 
tunnel output interface, and the link-local 
address of the next hop. Optionally, you can 
specify a preference value for the route." 
Contudo, na pág 413 há a seguinte 
informação: "IPv6 routing must be enabled 
with a license key.If you have purchased an 
advanced or IPv6 routing license key, and 
have enabled routing on the device, you 
must activate your license as described in the 
chapter entitled “Activating Licensed Fea-
tures” in order to enable the IPv6 routing 
configuration command set. If you wish 
topurchase an advanced IPv6 routing license, 
contact Enterasys Networks Sales.". Desta 
forma, cabe confirmar que a licença requeri-
da será fornecida 

3.2.2.2.29.      

Deverá implementar limitação de tráfego 
de entrada e saída permitindo variar a taxa 
de limitação por valor absoluto em interva-
los de 128Kbps ou valor menor 

S-Series CLI 
https://extranet.enterasys.com/dow
nloads/Pages/dms.ashx?download=
8ea29f76-edc7-450b-8236-
5b5a1a7c28e3 

S-Series CLI (*4) 363 

set cos port-resource irl 
Use this command to set the inbound rate limit pa-
rameters for a specific IRL resource for a specific 
port group. 
 
Syntax 
set cos port-resource irl group-type-index irl-index 
{[unit {kbps}] [rate rate]  
[type {drop}]}[syslog enable | disable] [trap ena-
ble|disable] 

A referencia apresentada é para o switch tipo 
1, enquanto que o requisito refere-se ao 
switch tipo 3 

3.2.2.2.32.      
Implementar classificação e marcação de 
pacotes baseada em endereço de origem. 

Datasheet C-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=e3d44994-939d-45f8-9c12-
fcfc4e221534) 

Datasheet C-Series 
(*5) 

3 Layer 2/3/4 Classification 
A referência apresentada é insuficiente ou 
inadequada para identificação de conformi-
dade com o requisito 

3.2.2.2.33.      
Implementar classificação e marcação de 
pacotes baseada em porta de origem. 

Datasheet C-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=e3d44994-939d-45f8-9c12-
fcfc4e221534) 

Datasheet C-Series 
(*5) 

3 Layer 2/3/4 Classification 
A referência apresentada é insuficiente ou 
inadequada para identificação de conformi-
dade com o requisito 
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3.2.2.2.34.      
Implementar classificação e marcação de 
pacotes baseada em endereço de destino. 

Datasheet C-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=e3d44994-939d-45f8-9c12-
fcfc4e221534) 

Datasheet C-Series 
(*5) 

3 Layer 2/3/4 Classification 
A referência apresentada é insuficiente ou 
inadequada para identificação de conformi-
dade com o requisito 

3.2.2.2.35.      
Implementar classificação e marcação de 
pacotes baseada em porta de destino. 

Datasheet C-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=e3d44994-939d-45f8-9c12-
fcfc4e221534) 

Datasheet C-Series 
(*5) 

3 Layer 2/3/4 Classification 
A referência apresentada é insuficiente ou 
inadequada para identificação de conformi-
dade com o requisito 

3.2.2.2.45.      
Autenticação de dispositivos baseado no 
endereço MAC, via servidor RADIUS ou TA-
CACS. 

Datasheet C-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=e3d44994-939d-45f8-9c12-
fcfc4e221534) 

Datasheet C-Series 
(*5) 

3 MAC-based Port Authentication 
A refereência não explicita que a autentica-
ção pode se dar por RADIUS ou TACACS 

3.2.2.2.46.      

Limitação de endereços MAC por porta. Os 
endereços MAC podem ser aprendidos au-
tomaticamente ou configurados manual-
mente. 

Datasheet C-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=e3d44994-939d-45f8-9c12-
fcfc4e221534) 

Datasheet C-Series 
(*5) 

3 Dynamic and Static MAC Locking 
Cabe esclarecer se o recurso MAC Locking 
funciona nos switches da série C como já 
descrito para a série S 

3.2.2.2.47.      

Limitação de endereços MAC por VLAN. Os 
endereços MAC podem ser aprendidos au-
tomaticamente ou configurados manual-
mente. 

C-Series Config Guide 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=cddbcbb7-11d5-4a9a-8614-
64c89a8ed220) 

C-Series Config Guide 
(*7) 

80 

Use the set mac multicast command to define on 
what ports within a VLAN a multicast address can 
be dynamically learned on, or on what ports a 
frame with the specified MAC address can be flood-
ed. Also, use this command to append ports to or 
clear ports from the egress ports list. 

Areferência apresentada trata apenas de li-
mitação de endereços multicast 

3.2.2.2.53.      

Implementar Private VLAN ou funcionali-
dade similar que permita segmentar uma 
VLAN em sub-domínios: uma VLAN primá-
ria e múltiplas VLANs secundárias. 

Datasheet C-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=e3d44994-939d-45f8-9c12-
fcfc4e221534) 

Datasheet C-Series 
(*5) 

3 Port-based VLAN (private port/private VLAN) 

Cabe esclarecer o funcionamento do recurso 
Port-based VLAN para confirmar se pode ser 
usado para segmentar uma VLAN em subdo-
mínios 

3.2.2.2.56.1.     
     

de tráfego de interfaces físicas e lógicas; 

C-Series CLI 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=37c523a0-9f6e-44d1-b1d3-
49f6c6fc15d7) 

C-Series CLI (*8) 59 

show system utilization 
Use this command to display detailed information 
about the processor running on the switch, or the 
overall memory usage of the Flash and SDRAM 
storage devices on the unit, or the processes run-
ning on the switch. Only the memory usage in the 
master unit of a stack is shown. 

A referência apresentada não mostra a moni-
toração de interfaces 

3.2.2.2.59.      

Implementar a exportação de fluxos e su-
portar ferramentas de coleta de informa-
ções de tráfego IP como NetFlow ou S-
FLOW (RFC 3176) ou IPFIX (RFC 3917). A a-
tivação dessa ferramenta não poderá pre-
judicar o desempenho do switch. 

Datasheet C-Series 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=e3d44994-939d-45f8-9c12-
fcfc4e221534) 

Datasheet C-Series 
(*5) 

4 RFC 3176 – sFlow 
Ver observações já apresentadas no corpo do 
texto a respeito de fluxos NetFlow/SFLOW 
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3.2.2.2.63.      Suportar o padrão IEEE802.3ae. 

Transceivers 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=41ee0269-2974-46b2-b70a-
866715ecfc7b) 

Transceivers (*10) 6 
10GB-SR-SFPP 10 Gb, 10GBASE-SR, IEEE 802.3 MM, 
850 nm , 33/82/300/550 m, LC SFP+  

Na pág. 6 não há referência sobre IEE-
E802.3ae 

3.2.3.5.     

Permitir a visualização gráfica dos equipa-
mentos, estado das portas, módulos, fon-
tes, etc, a monitoração em tempo real e a 
configuração de parâmetros através dessa 
visualização. 

NMS-Console 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnlo-
ads/Pages/dms.ashx?download=ec1
e462d-8646-4029-b8da-
1d830b8ff75c) 

NMS-Console (*15) 768 
This window provides detailed information about 
the interfaces on a selected device 

A referência apresentada é insuficiente ou 
inadequada para comprovação do requisito 

3.2.3.9.     

Permitir a configuração de grupos de equi-
pamentos e a alteração das características 
de configuração do grupo sem a necessi-
dade de configuração individual de cada 
equipamento, por meio de interface gráfi-
ca. 

NMS-Console 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnlo-
ads/Pages/dms.ashx?download=ec1
e462d-8646-4029-b8da-
1d830b8ff75c) 

NMS-Console (*15) 738 
Choose Add Devices to Submap from the Topology 
Manager Polling menu. The Add Devices to Current 
Submap window opens. 

A referência apresentada trata da inclusão de 
equipamentos em grupos com a finalidade de 
visualização gráfica por mapa, quando o re-
quisito estabelece a necessidade de configu-
ração de grupos de equipamentos de rede 
pela interface gráfica 

3.2.3.10.  
Utilizar protocolos de gerenciamento 
SNMP v1, v2, e v3 autenticado. 

NMS-Datasheet 
(http://www.enterasys.com/compan
y/literature/nms-ds.pdf) 

NMS-Datasheet (*16) 3 
Color codes are used to indicate device status and 
SNMP/ SNMPv3 or information traps are easily gen-
erated. 

A referência apresentada informa que traps 
SNMP/SNMPv3 são gerados, mas não com-
prova que traps SNMP v1, v2 e v3 gerados 
por equipamentos são tratados 

3.2.3.11.  
Permitir a criação e o gerenciamento de 
políticas de acesso à rede nos dispositivos. 

NMS-Console 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnlo-
ads/Pages/dms.ashx?download=ec1
e462d-8646-4029-b8da-
1d830b8ff75c) 

NMS-Console (*15) 45 

In addition to configuring the authentication meth-
od, you must also create the authorization groups 
that define the access privileges (called Capabilities) 
that will be assigned to authenticated users. When 
a user successfully authenticates, they are assigned 
membership in an authorization group that grants 
specific capabilities in the application 

A referência apresentada tratad de AAA e 
não de políticas de acesso  

3.2.3.17.  

Realizar a coleta dos fluxos exportados pe-
los equipamentos componentes da solu-
ção, agregando ainda as funções de arma-
zenamento dos mesmos e visualização grá-
fica (ferramenta de análise). 

NMS-Datasheet 
(http://www.enterasys.com/compan
y/literature/nms-ds.pdf) 

NMS-Datasheet (*16) 2 
NetFlow diagnostics are incorporated into OneView 
enabling diagnosis of network issues and perfor-
mance through real-time NetFlow analysis. 

Ver observações já apresentadas no corpo do 
texto a respeito de fluxos NetFlow/SFLOW 
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3.2.3.21.  

As estatísticas de desempenho de todos os 
elementos monitorados pelo sistema de 
gerenciamento deverão ser atualizadas em 
intervalos de no máximo 5 minutos, e de-
verão ser mantidas on-line informações 
históricas de pelo menos 6 meses anterio-
res ao dia corrente; informações históricas 
anteriores ao período já citado deverão ser 
mantidas off-line pelo menos por igual pe-
ríodo de tempo. 

NMS-Datasheet 
(http://www.enterasys.com/compan
y/literature/nms-ds.pdf) 

NMS-Datasheet (*16) 2 
NetFlow diagnostics are incorporated into OneView 
enabling diagnosis of network issues and perfor-
mance through real-time NetFlow analysis. 

A referência apresentada trata apenas de a-
nálise real-time 

3.2.3.22.  

A infraestrutura para instalação será com-
posta de uma máquina virtual VMWare, 
sendo possível o uso de sistema operacio-
nal Linux CentOS em sua versão mais atual 
ou Windows Server 2003 e 2008. 

NMS-Datasheet 
(http://www.enterasys.com/compan
y/literature/nms-ds.pdf) 

NMS-Datasheet (*16) 4 

VMware® (64-bit NetSight Virtual Appliance) 
VMware ESXi™ 4.0, 4.1, 5.0, 5.1, or 5.5 server 
 
Windows (qualified on the English version of the 
operating systems)  
Windows Server® 2003 w/ Service Pack 2 (64-bit & 
32-bit)  
Windows XP® w/ Service Pack 3 (32-bit only)  
Windows Server® 2008 Enterprise & R2 (64-bit & 
32-bit)  
Windows Server 2012 Enterprise (64-bit only)  
Windows® 7 (64-bit & 32-bit)  
Windows® 8 & 8.1 (64-bit & 32-bit)  
 
Linux  
Red Hat Enterprise Linux WS and ES v5 & v6 (64-bit 
& 32-bit)  
SuSE Linux versions 10, 11, and 12.3 (64-bit & 32-
bit)  
Ubuntu 11.10 Desktop version (32-bit , remote 
NetSight client only)  
Ubuntu 11.10, 12.04, and 13.04 (64-bit) 

Cabe confirmação sobre se o Netsight Virtual 
Appliance será fornecido no bojo da presente 
contratação 

3.2.3.23.  
O sistema de gerenciamento deve trazer 
bundled o seu SGBD ou ser compatível com 
Microsoft SQL Server 2000 ou superior.  

NMS Inst. Guide 
(https://extranet.enterasys.com/do
wnloads/Pages/dms.ashx?download
=fd513c5e-475f-42e7-b2c7-
b595ff7d0f70) 

NMS Inst. Guide 
(*14) 

9 
When the installation is complete, the database and 
server are started automatically. 

Cabe esclarecer se o SGBD bundled no siste-
ma é a única opção de configuração 

3.2.4.7.     
A capacitação para operação deverá incluir 
os temas de formação oficiais do fabricante 
da solução. 

N/A N/A N/A Ciente e de acordo. 

Não foram apresentados os conteúdos e a 
forma da capacitação. A referência apresen-
tada é insuficiente ou inadequada para iden-
tificação de conformidade com o requisito 
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3.2.4.8.     

O conteúdo da capacitação e sua carga ho-
rária deverão ser apresentados na oferta 
da licitante, sendo certo que conterá, pelo 
menos: 

N/A N/A N/A Ciente e de acordo. Relaciona-se com o item 3.2.4.7 

3.2.4.8.1.         
Instalação dos equipamentos e administra-
ção da solução usando o software de ge-
rência fornecido; 

N/A N/A N/A Ciente e de acordo. Relaciona-se com o item 3.2.4.7 

3.2.4.8.2.         
Configuração de serviços/funcionalidades, 
especialmente VLANs, Trunks, Roteamento 
entre VLANs, Spanning tree, QoS; 

N/A N/A N/A Ciente e de acordo. Relaciona-se com o item 3.2.4.7 

3.2.4.8.3.         Hardware e troubleshooting; N/A N/A N/A Ciente e de acordo. Relaciona-se com o item 3.2.4.7 

3.2.4.8.4.         Command Line Interface; N/A N/A N/A Ciente e de acordo. Relaciona-se com o item 3.2.4.7 

3.2.4.10.  
Deverá ter carga horária mínima de 32 ho-
ras. 

N/A N/A N/A Ciente e de acordo. Relaciona-se com o item 3.2.4.7 
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