
                                                           
 

 

SELEÇÃO PÚBLICA ELETRÔNICA 004/2022 

RESPOSTAS ESCLARECIMENTOS 01 

 

A Comissão de Seleção do Edital de Seleção Pública Eletrônica 004/2022, que 

tem como tem como objeto aquisição de 20 (vinte) switches para acesso LAN. Os itens 

do presente objeto têm como objetivo a implantação do Sistema de Pagamentos por 

Serviços Ambientais - PSA e a expansão para o armazenamento dos dados do Projeto 

Conexão Mata Atlântica e outras aplicações internas, além do acesso dos usuários 

internos a rede de dados, conforme especificações constantes no Anexo I -  Termo  de 

Referência, parte integrante do Edital, torna pública a resposta aos questionamentos 

recebidos da empresa INTERSOFT, nos termos a seguir. 

 

QUESTIONAMENTO 1:  

1 – Em relação ao requisito 2.1.1.5 “Deve possuir no mínimo 01(uma) 

porta de console exclusiva para fins de gerenciamento e configuração. “ 

Essa porta deverá ser do tipo USB ou micro USB. Entendemos que se 

entregarmos equipamento com porta Ethernet BASE-T RJ45 para 

gerenciamento também atenderemos plenamente sem prejuízo para a 

FINATEC. Está correto este nosso entendimento? 

 

RESPOSTA:  

Não está correto, seguir características descritas no item 2.1.1.5 do 

edital. 

  
QUESTIONAMENTO 2: 

2 – Em relação ao requisito 2.1.2.6 “Deve suportar temperatura de 

operação entre 0 e 40 graus”. Entendemos que se entregarmos 

equipamento com faixa de temperatura entre 5 e 50 graus de operação 

também atenderemos plenamente sem prejuízo para a FINATEC. Está 

correto este nosso entendimento? 

 

RESPOSTA:  

Não está correto, seguir características descritas no item 2.1.2.6 do 

edital. 

QUESTIONAMENTO 3: 

2 –Em relação ao requisito 2.1.8.3 “Deve ter suporte para servidor 

TACACS+”. Entendemos que se entregarmos servidor HWTACACS, 

similar a TACACS+ também atenderemos plenamente sem prejuízo para 

a FINATEC. Está correto este nosso entendimento? 

 



                                                           
 

 

RESPOSTA:  

Não está correto, a rede logica utiliza-se de Tacacs+, seguir 

características descritas no item 2.1.8.3 do edital. 

 

Brasília, 21 de janeiro de 2022. 

 

Comissão de Seleção 


