
ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO - AVC

AQSETIN2019010 – Aquisição de switches de conectividade

1. DEFINIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

1.1. Da Solução

A solução disponível no mercado de Tecnologia da Informação e Comunicação é a aquisição de

novos switches  de distribuição  com portas  de fibra  de 1/10Gbps e  48 portas  de acesso para  a

substituição dos atuais switches de rede em uso no Tribunal, com os devidos transceivers (Gbics) e

cabos de conexões para interligação dos switches.

1.2. Especificação dos Requisitos

Disponível no Anexo I – Especificações Técnicas

2. CONTRATAÇÕES SIMILARES E FORNECEDORES

Objeto Órgão Fornecedor
Registro de Preços para a aquisição de ativos de rede
(switches LAN e SAN), módulos, acessórios, servi-
ço de instalação, transferência de conhecimento, su-
porte  técnico  on-site  e  garantia  estendida  de,  no
mínimo,  60  (sessenta)  meses,  para  renovação  dos
equipamentos de rede da Justiça do Trabalho

Tribunal Regional do Tra-
balho da 8ª  Região -  Ata
de  Registro  de  Preços
057/2018,  Pregão  Ele-
trônico 024/2018

- Compwire informatica S/A
- Redisul Informatica Ltda

Registro de preço para eventual aquisição de switch
para ampliação da infraestrutura de rede local exis-
tente nos seis campi da Universidade Federal de São
João del-Rei

Fundação Univ. Federal de
São João Del-Rei - Pregão
Eletrônico 045/2018, Pro-
cesso  nº
23122.019282/2018-75

- Altas Networks & Telecom Ltda
- Arper Informatica Ltda
- 3a Solucoes Em Tecnologia Eireli
- Almac Negocios E Servicos Eireli
- Bsi -  Brasil Solucoes Inteligentes
Ltda

Registro  de  preços  para  aquisição  e  instalação  de
materiais e equipamentos para ampliação e renova-
ção tecnológica dos ativos de rede do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, (swit-
ches e gerenciamento) com garantia on site

Tribunal  de  Justiça  do
Distrito Federal – TJDF -
Pregão  Eletrônico
082/2017,  Processo  nº
0009246/2017

- Redisul Informatica Ltda



3. IDENTIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO ÚNICA

Quadro-resumo da  aplicabilidade  dos  requisitos  elencados  no  art.  14,  II,  alíneas  “a”  a  “f”,  da
Resolução N° 182 do CNJ.

Requisito Sim Não N/A

Disponibilidade de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação similar em outro 
órgão ou entidade da Administração Pública.

X

Solução existente no Portal de Software Público Brasileiro (http://www.softwarepublico.-
gov.br).

X

Capacidade e as alternativas do mercado de TIC, inclusive a existência de software livre ou 
software público.

X

Observância às políticas, premissas e especificações técnicas definidas no Modelo Nacional 
de Interoperabilidade (MNI) do Poder Judiciário.

X

Aderência às regulamentações da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), 
quando houver necessidade de utilização de certificação digital.

X

Observância às orientações, premissas e especificações técnicas e funcionais definidas no 
Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão de Processos e Documentos 
do Poder Judiciário (Moreq-Jus)

X

4. ORÇAMENTO ESTIMADO

Item Bem
Unidade de

Medida
Quantida-

de
Valor Unitário Valor Global

1 Switch 48 portas + portas (SFP/SFP+) Unidade 200 R$ 14.254,69 R$ 2.850.937,33

2 Gbic 1Gbps multimodo SFP Unidade 15 R$ 1.162,96 R$ 17.444,35

3 Gbic 10Gbps multimodo SFP+ Unidade 80 R$ 2.146,90 R$ 171.751,73

4 Cabo de conexão de direta (DAC) Unidade 120 R$ 669,33 R$ 80.320,00

Total R$ 3.120.453,42

*Orçamento  realizado a  partir  da  média  dos  3  (três)  menores  valores  de  cada  item das  propostas  fornecidos  por
empresas do mercado de TI

5. PESQUISA MERCADOLÓGICA

EMPRESA A

Item Bem
Unidade de

Medida
Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 Switch 48 portas + portas (SFP/SFP+) Unidade 200 R$ 17.500,00 R$ 3.500.000,00

2 Gbic 1Gbps multimodo SFP Unidade 15 R$ 1.200,00 R$ 18.000,00

3 Gbic 10Gbps multimodo SFP+ Unidade 80 R$ 3.500,00 R$ 280.000,00

4 Cabo de conexão de direta (DAC) Unidade 120 R$ 750,00 R$ 90.000,00

Valores unitários considerados para orçamento estimado

EMPRESA B

Item Bem
Unidade de

Medida
Quantidade Valor Unitário Valor Global



1 Switch 48 portas + portas (SFP/SFP+) Unidade 200 R$ 10.320,00 R$ 2.064.000,00

2 Gbic 1Gbps multimodo SFP Unidade 15 R$ 1.420,00 R$ 21.300,00

3 Gbic 10Gbps multimodo SFP+ Unidade 80 R$ 1.716,00 R$ 137.280,00

4 Cabo de conexão de direta (DAC) Unidade 120 R$ 108,00 R$ 12.960,00

Valores unitários considerados para orçamento estimado

EMPRESA C

Item Bem
Unidade de

Medida
Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 Switch 48 portas + portas (SFP/SFP+) Unidade 200 R$ 14.944,06 R$ 2.988.812,00

2 Gbic 1Gbps multimodo SFP Unidade 15 R$ 905,41 R$ 13.581,15

3 Gbic 10Gbps multimodo SFP+ Unidade 80 R$ 1.224,69 R$ 97.975,20

4 Cabo de conexão de direta (DAC) Unidade 120 R$ 2.386,70 R$ 286.404,00

Valores unitários considerados para orçamento estimado

EMPRESA D

Item Bem
Unidade de

Medida
Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 Switch 48 portas + portas (SFP/SFP+) Unidade 200 R$ 31.003,59 R$ 6.200.718,00

2 Gbic 1Gbps multimodo SFP Unidade 15 R$ 1.383,46 R$ 20.751,90

3 Gbic 10Gbps multimodo SFP+ Unidade 80 R$ 4.061,30 R$ 324.904,00

4 Cabo de conexão de direta (DAC) Unidade 120 R$ 1.150,00 R$ 138.000,00

Valores unitários considerados para orçamento estimado

6. SOLUÇÃO

6.1. Descrição

6.1.1. Contratação de empresa especializada para fornecimento de switches, transceivers (Gbics) e

cabos de conexão para a rede de distribuição do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

6.2. Justificativa

6.2.1. A evolução tecnológica, ao tempo que cria novas possibilidades e gera novas demandas,

exacerba a limitação de capacidade da tecnologia de gerações anteriores. Nesse processo, o parque

instalado de computadores nas organizações fica suscetível a rápida defasagem. Os efeitos desse

descompasso  são  percebidos  na  produtividade,  prejudicando  o  andamento  de  determinadas

atividades.

6.2.2. O TJCE vem investindo em seu ambiente tecnológico visando assegurar a qualidade dos

diversos serviços prestados, bem como manter atualizada a sua infraestrutura e tecnologia de rede,

implementando  políticas  de  gerenciamento  adequadas,  assegurando  o  controle  efetivo  da  rede,

garantindo o funcionamento estável e seguro.



6.2.3. Em  2017  esta  Corte  adquiriu  dois  switches  de  núcleo  da  marca  Cisco  modelo  7710,

instalados nos datacenters do Fórum Clóvis Beviláqua e do Centro de Documentação e Informática,

em substituição aos anteriores que datam de 2008. Tal substituição permitiu atualização tecnológica

de ATM para a rede Gigabit Ethernet, possibilitando o suporte a maior velocidade e novos recursos

de segurança.

6.2.4. A conexão de todos os servidores de rede com os switches Cisco 7710 é feita através de

módulos N77-F348XP-23 que possuem 48 portas cada, com velocidade de 1/10Gbps para conexão.

6.2.5. Atualmente  o  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Ceará,  conta  com  9  (nove) racks  de

distribuição no TJCE e 22 (vinte e dois) racks no Fórum Clóvis Beviláqua. Em cada rack há um

switch modelo Cisco WS-C3560E-24TD, que é interligado via fibra óptica com o switch de Núcleo

Nexus 7710. Este mesmo switch Cisco WS-C3560E-24TD se conecta a outros switches modelo

Cisco WS-C2960-24TT-L para permitir a conexão dos usuários e de outros dispositivos de rede.

6.2.6. Ainda  possuímos  fibras  ópticas  de  1Gbps  de  velocidade,  as  quais  serão  substituídas

futuramente por fibras de 10Gbps.

6.2.7. Todos os switches modelo Cisco WS-C2960-24TT-L estão   interligados com o switch Cisco

WS-C3560E-24TD  através  de  cabos  ethernet,  limitando as  conexões  a  velocidade máxima  de

1Gbps (um gigabit por segundo).

6.2.8. Os  switches  WS-C2960-24TT-L  foram  adquiridos  através  do  Contrato  103/2008  e

encontram-se defasados pela baixa velocidade de conexão de 1Gbps e pela atual indisponibilidade

de portas, além da consequente dificuldade de suporte, limitação física de interfaces (24 portas de

rede por “U”) e desempenho na transferência de dados.

6.2.9. Os switches de Núcleo Cisco modelo 7710 são responsáveis pela interconexão das redes

corporativas do TJCE e FCB e possibilitam o tráfego de rede a velocidade de 10Gbps (dez gigabits

por segundo).

6.2.10.Dado o porte da rede do Poder Judiciário Cearense, a abrangência de suas políticas públicas

e sua perspectiva de crescimento, surge a necessidade de escalabilidade do ambiente de rede pela

demanda do número de conexões para viabilizar as expansões advindas das alterações de layout e o

crescimento de unidades judiciárias. Os equipamentos propostos atenderão a expansão do número

de estações de trabalho, expansão da quantidade de unidades judiciárias, a demanda do tráfego de

videoconferência, telefonia VOIP, expansão dos sistemas administrativos e processo virtual.

6.2.11.A solução segue as melhores práticas de mercado, permitindo interligação redundante em

duas vias através de cordões de fibra óptica, eliminando os cabos ethernet entre switches, além do

ganho de velocidade de tráfego e otimização de espaço no rack com aumento da densidade de

portas físicas por “U” de 24 para 48 portas.



6.3. Bens que Compõem a Solução

Item Bem/Serviço Quantidade Unidade de Medida

1 Switch 48 portas + portas (SFP/SFP+) 200 Unidade

2 Gbic 1Gbps multimodo SFP 15 Unidade

3 Gbic 10Gbps multimodo SFP+ 80 Unidade

4 Cabo de conexão direta (DAC) SFP+ 10Gbps 120 Unidade

6.4. Necessidades de Negócio e Requisitos Tecnológicos

Necessidade Requisitos

Garantir a infraestrutura de tec-
nologia da informação adequa-
da para as demandas 

Fornecimento de switches,  gbics e cabos de conexão, para atender a demanda de
comunicação em alta velocidade, bem como a disponibilidade de mais portas na rede
de dados do Poder Judiciário Cearense.

6.5. Benefícios Esperados

Benefícios Descrição

1 Maior capacidade de processamento e encaminhamento de pacotes na rede.

2
Escalabilidade horizontal na rede, visto a maior densidade de portas físicas disponí-
veis de 24 para 48 portas por “U”, onde 1U equivale a 44,45mm.

3 Comunicação totalmente disponível e compatível com 10Gbps.

4 Implantação de novas Unidades Judiciárias.

5 Manutenção da garantia e suporte.

6 Aumento da segurança com virtualização.

7 Otimização de Recursos.

8 Eliminação do oversubscription da rede.

6.6.  Relação entre a demanda e a quantidade

Item Demanda Prevista Bem
Unidade de

Medida
Quantitativo a
ser Contratado

1 Previsão  de  substituição  dos  switches  Cisco  WS-
C3560E-24TD e  Cisco WS-C2960-24TT-L instalados
nos racks do Tribunal de Justiça do Estado, no Fórum
da Capital, demais unidades e interior do Estado

SWITCH UND 200

2 Módulo Gbic de 1Gbps multimodo para interligação
de 15 switches ao Cisco 7710 através de fibra ótica

TRANSCEIVER UND 15

3 Módulo Gbic de 10Gbps multimodo para interligação
de 80 switches ao Cisco 7710 através de fibra ótica

TRANSCEIVER UND 80

4 Cabo  de  conexão  direta  (DAC)  SFP+  10G  para
interligação  do  cascateamento  de  120  switches  nos
racks das unidades

CABO UND 120



7. NECESSIDADES  DE  ADEQUAÇÃO  DO  AMBIENTE  PARA  EXECUÇÃO
CONTRATUAL

Necessidade Impacto

Infraestrutura
tecnológica

Sem impacto previsto devido o TJCE já possuir a tecnologia de rede de dados Ethernet desde o ano
de 2008

Infraestrutura
elétrica

Sem impacto previsto devido os novos switches serem instalados em substituição de switches que já
possuem a infraestrutura elétrica nos racks das unidades

Logística de im-
plantação

Alinhar antecipadamente com o Setor de Patrimônio e a CATI (Central de Atendimento) o cronogra-
ma de implantação dos novos switches 

Espaço físico Sem impacto previsto devido os novos switches de 48 portas (1U) serem instalados em substituição
de switches de 24 portas (1U) nos racks, sendo que ambos ocupam o mesmo espaço físico

Mobiliário Sem impacto previsto devido o TJCE já possuir todos os racks das unidades instalados para receber
os novos switches

Impacto ambien-
tal

Sem impacto previsto
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