
 

 

 

 
 

 

 

 

ANEXO III 
 

INFOVIA.RJ 2.0, Rede IP Multiserviços do Governo do Estado do Rio 
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1 ESPECIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REDE INFOVIA.RJ 2.0 

1.1 CARACTERISTICAS BASICAS COMUNS A TODOS OS CPES. 
As características abaixo devem ser comuns a todos os tipos de CPEs mencionados neste 
documento ( tipo I, tipo II, tipo III, tipo IV e tipo V). Sendo que para cada tipo de CPE, alem destas 
características básicas, existem características especificas conforme descritas ao longo deste 
documento. 

1.1.1. Deve possuir arquitetura modular. 

1.1.2. Deve permitir fixação em gabinete padrão 19" (dezenove polegadas). 

1.1.3. Deve possuir no mínimo um slot para placas Compact Flash para backup de configuração e 
software. 

1.1.4. Deve possuir uma porta de console com velocidade de até 115,2 Kbps e interface RJ45. 

1.1.5. Deve possuir uma porta auxiliar com velocidade de até 115,2 Kbps e interface RJ45. 

1.1.6. Implementar os protocolos de roteamento RIPv1(RFC 1058) e RIPv2 (RFCs 2453, 1723 e 1724). 
Deve ser suportada autenticação MD5 entre os peers RIPv2.  

1.1.7. Implementar o protocolo de roteamento OSPF versão 2 de acordo com as seguintes RFCs 
(RFC 2328, RFC 1793, RFC 1587 e RFC 2370) 

1.1.8. Implementar autenticação MD5 entre os peers OSPF 

1.1.9. Implementar pelo menos dois processos de roteamento OSPF independentes e simultâneos.  

1.1.10. Implementar o protocolo BGPv4 conforme RFCs 1771, 1965, 1966, 1997, 2796, 2439, 2858, 
2918. 

1.1.11. Implementar autenticação MD5 entre os peers BGP. 

1.1.12. Implemetar o protocolo GRE (Generic Routing Encapsulation) conforme RFCs 1701 e 1702. 

1.1.13. Implementar o protocolo L2TP (Layer Two Tunneling Protocol), conforme RFC 2661. 

1.1.14. Implementar o protocolo L2TPv3. 

1.1.15. Implementar roteamento baseado em políticas (Policy Based Routing). 

1.1.16. Implementar roteamento entre VLANs IEEE 802.1q. 

1.1.17. Implementar função de “Transparent Bridging” 

1.1.18. Implementar simultaneamente as funções de roteamento e “bridging”. 

1.1.19. Implementar NAT (Network Address Translation) e PAT (Port Address Translation). Devem ser 
implementados NAT dinâmico e NAT estático. 

1.1.20. Implementar roteamento IP Multicast através do protocolo PIM (Protocol Independent 
Multicast) nas versões 1 e 2 e nos modos “Sparse Mode” e “Dense Mode”.  

1.1.21. Implementar o protocolo IGMP nas versões 1, 2 e 3.  

1.1.22. Implementar VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), conforme RFC 2338. 
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1.1.23. Implementar QoS conforme arquitetura “Differentiated Services” (RFCs 2474, 2475).  

1.1.24. Implementar o protocolo RSVP (Resource Reservation Protocol) conforme RFCs 2205 e 2749.  

1.1.25. Permitir  métodos de priorização de tráfego (QoS) por tipo de protocolo e por serviços da 
pilha TCP/IP alem de  “Traffic Policing” e “Traffic Shaping”:    Priority Queuing, Class Based 
Queuing (CBQ), Generic Traffic Shaping (GTS), Frame Relay Traffic Shaping  

1.1.26. Deve ser possível a definição de classes de serviço e alocação de banda por classes nas 
interfaces do equipamento. Para os pacotes que excederem a especificação deve ser 
possível configurar as seguintes ações : transmissão do pacote sem modificação, transmissão 
com remarcação do valor de DSCP, descarte do pacote. Deve ser possível criar uma classe 
com prioridade absoluta sobre as demais dentro do valor de banda que lhe foi alocada. 

1.1.27. Implementar LFI (Link Fragmentation and Interleaving) nas interfaces seriais com 
encapsulamento Frame Relay e PPP. 

1.1.28. Implementar pelo menos 03 níveis de diferenciação entre PVCs Frame-Relay definidos em 
uma mesma interface física. 

1.1.29. Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego com base em endereço IP 
de origem/destino, portas TCP/UDP de origem e destino, DSCP (Differentiated Services Code 
Point), campo CoS (Class of Service ) do frame ethernet.  

1.1.30. Implementar WRED (Weighted Random Early Detection) 

1.1.31. Implementar controle de acesso administrativo ao equipamento com suporte integral à 
arquitetura AAA (Authentication, Authorization, Accounting), sendo possível especificar os 
grupos de comandos de configuração/monitorização permitidos a cada grupo de usuários. 
Devem ficar registradas no servidor AAA todos os comandos executados pelos usuários 
autorizados assim como todas as tentativas não autorizadas de execução de comandos nos 
equipamentos. 

1.1.32. O protocolo de controle de acesso implementado pelo equipamento deve ter, no mínimo, 
as seguintes características: 

1.1.33. Controlar quais comandos os usuários e grupos de usuários possam executar nos elementos 
gerenciados.  

1.1.34. Utilizar protocolo TCP para prover maior confiabilidade no tráfego dos pacotes envolvidos 
no controle administrativo.  

1.1.35. Criptografar todos os pacotes enviados ao(s) servidor(es) de controle de acesso e não 
somente os pacotes referentes a senhas.  

1.1.36. Implementar autenticação entre o cliente AAA (equipamento) e o servidor AAA. 

1.1.37. Disponibilizar, no mínimo, 06 níveis de senha de acesso com privilégios diferenciados de 
configuração. 

1.1.38. Disponibilizar controle das sessões telnet e ssh – possibilidade de filtrar os endereços IP 
específicos autorizados a executar sessão telnet e ssh com o roteador (configuração de login). 

1.1.39. Implementar criptografia 3DES (ou superior) para os acessos SSH. 
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1.1.40. Suportar protocolo de coleta de informações de fluxos que circulam pelo equipamento 
contemplando no mínimo as seguintes informações:  

1.1.41. IP de origem/destino,  

1.1.42. parâmetro “protocol type”do cabeçalho IP,  

1.1.43. porta TCP/UDP de origem/destino,  

1.1.44. campo TOS do cabeçalho IP,  

1.1.45. interface de entrada do tráfego . 

1.1.46. Deve implementar NTP (Network Time Protocol) contemplando suporte a autenticação 
entre os peers, conforme definido na RFC 1305. Deve ser possível especificar a interface de 
origem dos pacotes NTP. 

1.1.47. Implementar os  protocolos de gerenciamento SNMP (Simple Network Management 
Protocol), empregando MIB I e MIB II, e SNMPv2C. Deve implementar envio de traps via SNMP 
e poder especificar a interface de origem dos traps. 

1.1.48. Implementar nativamente pelo menos 02 grupos de RMON (eventos e alarmes) 

1.1.49. Permitir a configuração remota via Telnet, SSH e por porta de console.  

1.1.50. Implementar o protocolo Syslog  para a função de “log”  de eventos . Deve ser possível 
especificar a interface de origem dos pacotes de “logging”. 

1.1.51. Deve ser suportado internamente ao roteador um mecanismo de geração de tráfego 
sintético capaz de emular tráfego associado a múltiplas aplicações. Este mecanismo deve 
prover subsídio para que se avalie o comportamento das mais diversas aplicações que 
passam pela Rede, permitindo que se faça a medida de no mínimo os seguintes parâmetros: 
“jitter UDP”, tempo de conexão TCP, tempo de lookup DNS, “round-trip time” para obter uma 
página Web, “round-trip time” para transferir um arquivo usando FTP 

1.1.52. Suportar a adição de modulo que permita a conexão de dados através de rede celular 3G. 

1.1.53. Deve possuir hardware capaz de realizar a criptografia nos pradrões DES, 3DES e AES sem a 
necessidade de módulo adicional e sem prejudicar o desempenho do roteador. 

1.1.54. Deve suportar serviços de VPN baseado no padrão IPSEC (IP Security Protocol). 

1.1.55. Deve suportar a criação de VPNs através do conjunto de especificações IPSEC. Devem ser 
suportadas no mínimo as RFCS 1828, 1829, 2401, 2402, 2406, 2407, 2408 e 2409. 

1.1.56. Deve suportar algoritmos de criptografia 56-bit DES, 168-bit 3DES, 128-bit AES e  256-bit AES 
para conexões VPN com IPSEC. 

1.1.57. Deve suportar a criação de túneis VPN dinamicamente para criar uma rede VPN totalmente 
ligada. 

1.1.58. Deve suportar a concentração de VPNs (IPSEC) para acessos remotos. 

1.1.59. Deve suportar a concentração de SSL-VPNs para acessos remotos. 

1.1.60. O equipamento fornecido suportar terminar simultaneamente conexões IPSEC do tipo “site-
to-site”,“client-to-site” (VPNs de acesso remoto) e “clienteless” VPN (SSL VPN) . Nas conexões 
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do tipo “client-to-site” (acesso remoto) o equipamento deve ser capaz de passar parâmetros 
tais como endereço IP, endereço IP do WINS Server, endereço IP do DNS Server e Default 
Domain Name para o cliente VPN que está solicitando a conexão. Suporte a certificados 
digitais para autenticação das conexões IKE. 

1.1.61. Deve suportar a operação como “Stateful Firewall” sem necessidade de adição de modulo 
especifico para esta função, com no mínimo as seguintes características: 

1.1.62. Deve construir registro de fluxos de dados relativos a cada sessão iniciada, armazenando 
para cada uma destas sessões  informações tais como endereços de origem e destino dos 
pacotes, portas TCP (e UDP) de origem e destino, bem como números de seqüência dos 
pacotes TCP (e UDP), status dos flags “ACK”, “SYN” e “FIN”. 

1.1.63. Implementar filtragem “stateful” para pelo menos os seguintes protocolos de aplicação: 
HTTP, HTTPS, FTP, CIFS, SMTP, ESMTP, IMAP, POP3. 

1.1.64. Detectar e bloquear atividade de pelo menos os seguintes protocolos do tipo “peer-to-
peer”: Kazaa, Morpheus, Gnutella, Edonkey, Bittorrent. 

1.1.65. Detectar e bloquear atividade de pelo menos os seguintes protocolos do tipo “Instant 
Messaging”: Yahoo messenger, AOL IM, ICQ, MSN. 

1.1.66. Suportar operação como Firewall Transparente. 

1.1.67. Suportar a filtragem de pacotes Ipv4 e Ipv6. 

1.1.68. Os equipamentos devem suportar interface gráfica baseada em HTTPS para configuração 
das políticas de Segurança. Deve ser possível configurar objetos, regras de filtragem e regras 
de NAT através da referida interface gráfica. 

1.1.69. Deve suportar Intrusion Prevention System (IPS) com assinaturas de ataques, sem 
necessidade de adição de modulo especifico para esta função.  

1.1.70. Possuir software para gerenciamento através de interface Web, permitindo a coleta e 
consolidação gráfica de estatísticas, monitoração do estado das portas e do equipamento, 
configuração do equipamento, configuração de VPN, Firewall e IPS, e logging. 

1.1.71. Proteção de Aplicações: Deve fazer a Inspeção e controle de aplicações, através da 
aplicação de conformidades de protocolo o bloqueio de atividades indesejáveis de 
aplicações, para minimizar as possíveis ameaças sobre serviços de rede, tais como o tráfego 
da web, protocolos de e-mail, mensagens instantâneas trafego de compartilhamento ponto a 
ponto e aplicações que usam tunelamento HTTP. 

1.1.72. Segurança Integrada: A solução deve possuir a certificação EAL4 (Evaluation Assurance 
Level), fornecer capacidades básicas de proteção de rede através de Stateful Inspection, 
bloqueando atividades indesejadas na rede, deve possuir controle de tráfego malicioso 
contra hosts vulneráveis, como ataques de fragmentação e negação de serviço (DoS), 
detectar e atenuar atividades incomuns de rede caracterizadas como atividades de geradas 
por vermes e zumbis. 

1.1.73. Proteção de Bordas de Rede: A solução deve proteger a “linha de frente” dos dispositivos 
de conectividade de rede quando implantados como pontos de acesso de rede: redes não 
seguras, conexões à internet pública, VPNs para acesso remoto e redes externas (WAN). 
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1.1.74. A solução deve permitir configurações para melhorias de políticas de firewall, através de 
uma interface clara de configuração. A configuração das políticas de firewall deve ser 
modular e granular para permitir um ajuste fino e detalhado nas políticas de restrição. A 
solução deve seguir o modelo de configuração de um roteador firewall com o padrão de 
“negação total de acesso” (deny-all). 

1.1.75. • Prover proteção distribuída para diversos tipos de ataques, worms, exploits, vírus e 
vulnerabilidades de sistemas operacionais e aplicações. 

1.1.76. • Eliminar a necessidade de equipamentos isolados de IPS espalhados por diversos 
pontos da rede. 

1.1.77. Prover a inspeção do tráfego de rede através de várias combinações de interfaces de 
redes locais e redes WAN, em ambos os sentidos. 

1.1.78. Proteção para vulnerabilidades de aplicações Microsoft SMB e vulnerabilidades de 
protocolos MSRPC. 

1.1.79. A solução deve trabalhar com escala de risco para os alarmes de IPS baseado em 
severidade, fidelidade. 

1.1.80. Prover identificação multivetor de ameaças, atarvés de inspeção pormenorizada das 
camadas de rede 2-7. Proteger a rede de violações as políticas de vulnerabilidade e 
atividades anômolas. 

1.1.81. Prover tecnologia acurada de prevenção, através de avaliação de risco e meta de evento 
gerador, para fornecer ações preventivas sobre um vasto leque de ameaças. 

1.1.82. A solução deve permitir uma performance passiva de 6000 novas conexões TCP por 
segundo, 6000 transações HTTP por segundo e 60000 conexões simultâneas. 

1.1.83. A solução deve permitir uma performance ativa de 5000 novas conexões TCP por segundo, 
5000 transações HTTP por segundo e 50000 conexões simultâneas. 

 

1.2 CARACTERISTICAS ADICIONAIS AO CPE TIPO I (DADOS ATE 2MBPS). 
 

1.2.1.  Deve possuir no mínimo 2 (duas) portas Fast Ethernet  10/100Base-T com detecção 
automática e interface RJ45 integradas ao chassis. 

1.2.2. Deve possuir no mínimo uma interface serial de ate 2 Mbps. 

1.2.3.  Deve possuir no mínimo 2 (dois) slots para módulos de expansão. 

1.2.4.  Deve possuir 1 slot interno que permita a instalação de módulo para realização de 
criptografia e/ou compressão de dados em hardware. 

1.2.5. Deve possuir uma porta USB. 

1.2.6. Deve possuir no mínimo 32 MB de Flash e 128 MB DRAM. 

1.2.7. Possuir fonte de alimentação com as seguintes características: 

1.2.7.1. Interna ao equipamento. 
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1.2.7.2. Chaveada. 

1.2.7.3. Com ajuste automático de tensão 110 e 240 volts AC. 

1.2.7.4. Freqüência de 60 Hz. 

1.2.8.  Deve ter uma performance mínima de 75.000 pps. 

1.2.9.  Este CPE, TIPO I, somente poderá ser instalado, pela CONTRATADA, mediante autorização 
prévia da CONTRATANTE, com base em justificativa detalhada da CONTRATADA 
demonstrando a impossibilidade de instalação do CPE – TIPO II. 

1.3 CARACTERISTICAS ADICIONAIS AO CPE TIPO II (VOZ E DADOS ATE 

2MBPS) 
1.3.1. Deve possuir no mínimo 2 (duas) portas Fast Ethernet  10/100Base-T com detecção automática 

e interface RJ45 integradas ao chassis. 

1.3.2. Deve possuir no mínimo uma interface serial de ate 2 Mbps. 

1.3.3. Deve possuir no mínimo 4 (quatro) slots para módulos de expansão. 

1.3.4. Deve possuir 2 slots internos que permitam a instalação de módulos para realização de 
criptografia e/ou compressão de dados em hardware. 

1.3.5. Deve possuir uma porta USB. 

1.3.6. Deve possuir no mínimo 64 MB de Flash e 128 MB DRAM. 

1.3.7. Possuir fonte de alimentação com as seguintes características: 

1.3.7.1. Interna ao equipamento. 

1.3.7.2. Chaveada. 

1.3.7.3. Com ajuste automático de tensão 110 e 240 volts AC. 

1.3.7.4. Freqüência de 60 Hz.  

1.3.8. Deve ter uma performance mínima de 90.000 pps.  

1.3.9. Deve possuir no mínimo dois slot(s) internos para a inserção de DSPs (Digital Signal Processor). 

1.3.10. Deve suportar DSPs (Digital Signal Processor) que permitam a compressão de no mínimo 
doze canais utilizando o CODEC (G.711, G.723.1, G.728, G.729 ou G.729b). 

1.3.11. Deve suportar a inserção de interfaces analógicas e digitais de voz. 

1.3.12. Deve suportar protocolo T.38 para transmissão de FAX . 

1.3.13. Deve suportar no mínimo 12 interfaces de Voz analógicas, FXS ou FXO. 

1.3.14. Deve ter a possibilidade de ser inserido em redes com serviços de Voz sobre IP (VoIP), Voz 
sobre Frame Relay (VoFR) e Voz sobre ATM (VoATM). 

1.3.15. Deve suportar os protocolos de sinalização de VOZ, H.323V2 e SIP. 
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1.3.16. Deve suportar mecanismo de controle de chamadas de VOZ, sem a necessidade de 
controlador de chamada central. 

1.3.17. Deve suportar mecanismo que permita a continuidade do controle de chamadas IP mesmo 
após a perda de comunicação com o controlador de chamadas central, quando o mesmo 
for utilizado. 

1.4 CARACTERISTICAS ADICIONAIS AO CPE TIPO III (VOZ E DADOS ATE 4 
MBPS) 

1.4.1. Deve possuir no mínimo 2 (duas) portas Fast Ethernet  10/100Base-T com detecção automática 
e interface RJ45 integradas ao chassis. 

1.4.2. Deve possuir no mínimo duas interfaces seriais de ate 2 Mbps. 

1.4.3. Deve possuir no mínimo um slot para módulos de rede. 

1.4.4. Deve possuir no mínimo 4 (quatro) slots para módulos de expansão. 

1.4.5. Deve possuir 2 slots internos que permitam a instalação de módulos para realização de 
criptografia e/ou compressão de dados em hardware. 

1.4.6. Deve possuir no mínimo duas portas USB. 

1.4.7. Deve possuir no mínimo 64 MB de Flash e 256 MB DRAM. 

1.4.8. Possuir fonte de alimentação com as seguintes características: 

1.4.8.1. Interna ao equipamento. 

1.4.8.2. Chaveada. 

1.4.8.3. Com ajuste automático de tensão 110 e 240 volts AC. 

1.4.8.4. Freqüência de 60 Hz. 

1.4.9. Deve ter uma performance mínima de 120.000 pps.  

1.4.10. Deve possuir no mínimo dois slot(s) internos para a inserção de DSPs (Digital Signal Processor). 

1.4.11. Deve suportar DSPs (Digital Signal Processor) que permitam a compressão de no mínimo 
vinte canais utilizando o CODEC (G.711, G.723.1, G.728, G.729 ou G.729b). 

1.4.12. Deve suportar protocolo T.38 para transmissão de FAX . 

1.4.13. Deve suportar a inserção de interfaces analógicas e digitais de voz.  

1.4.14. Deve suportar no mínimo 20 interfaces de Voz analógicas, FXS ou FXO. 

1.4.15. Deve ter a possibilidade de ser inserido em redes com serviços de Voz sobre IP (VoIP), Voz 
sobre Frame Relay (VoFR) e Voz sobre ATM (VoATM). 

1.4.16. Deve suportar os protocolos de sinalização de VOZ H.323V2 e SIP. 

1.4.17. Deve suportar mecanismo de controle de chamadas de VOZ, sem a necessidade de 
controlador de chamada central. 
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1.4.18. Deve suportar mecanismo que permita a continuidade do controle de chamadas IP mesmo 
após a perda de comunicação com o controlador de chamadas central, quando o mesmo 
for utilizado. 

 

1.5  CARACTERISTICAS ADICIONAIS AO CPE TIPO IV (VOZ E DADOS ATE 

8 MBPS) 
1.5.1. Deve possuir no mínimo 2 (duas) portas Giga Ethernet  10/100/1000Base-T com detecção 

automática e interface RJ45 integradas ao chassis. 

1.5.2. Deve possuir no mínimo quatro interfaces seriais de ate 2 Mbps. 

1.5.3. Deve possuir no mínimo um slot para módulos de rede. 

1.5.4. Deve possuir no mínimo 4 (quatro) slots para módulos de expansão. 

1.5.5. Deve possuir 2 slots internos que permitam a instalação de módulos para realização de 
criptografia e/ou compressão de dados em hardware. 

1.5.6. Deve possuir no mínimo duas portas USB. 

1.5.7. Deve possuir no mínimo 64 MB de Flash e 256 MB DRAM. 

1.5.8. Possuir fonte de alimentação com as seguintes características: 

1.5.8.1. Interna ao equipamento. 

1.5.8.2. Chaveada. 

1.5.8.3. Com ajuste automático de tensão 110 e 240 volts AC. 

1.5.8.4. Freqüência de 60 Hz. 

1.5.9. Deve ter uma performance mínima de 170.000 pps.  

1.5.10. Deve possuir no mínimo três slot(s) internos para a inserção de DSPs (Digital Signal Processor). 

1.5.11. Deve suportar DSPs (Digital Signal Processor) que permitam a compressão de no mínimo 
vinte e quatro canais utilizando o CODEC (G.711, G.723.1, G.728, G.729 ou G.729b). 

1.5.12. Deve suportar protocolo T.38 para transmissão de FAX . 

1.5.13. Deve suportar a inserção de interfaces analógicas e digitais de voz.  

1.5.14. Deve suportar no mínimo 24 interfaces de Voz analógicas, FXS ou FXO. 

1.5.15. Deve ter a possibilidade de ser inserido em redes com serviços de Voz sobre IP (VoIP), Voz 
sobre Frame Relay (VoFR) e Voz sobre ATM (VoATM). 

1.5.16. Deve suportar os protocolos de sinalização de VOZ H.323V2 e SIP. 

1.5.17. Deve suportar mecanismo de controle de chamadas de VOZ, sem a necessidade de 
controlador de chamada central. 
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1.5.18. Deve suportar mecanismo que permita a continuidade do controle de chamadas IP mesmo 
após a perda de comunicação com o controlador de chamadas central, quando o mesmo 
for utilizado. 

 1.6 CARACTERISTICAS ADICIONAIS AO CPE TIPO V (VOZ e DADOS ate 
10 Mbps) 

1.6.1. Deve possuir no mínimo 2 (duas) portas Giga Ethernet  10/100/1000Base-T com detecção 
automática e interface RJ45 integradas ao chassis. 

1.6.2. Deve possuir no mínimo um slot para módulos de rede. 

1.6.3. Deve possuir no mínimo 4 (quatro) slots para módulos de expansão. 

1.6.4. Deve possuir 2 slots internos que permitam a instalação de módulos para realização de 
criptografia e/ou compressão de dados em hardware. 

1.6.5. Deve possuir no mínimo duas portas USB. 

1.6.6. Deve possuir no mínimo 64 MB de Flash e 256 MB DRAM. 

1.6.7. Possuir fonte de alimentação com as seguintes características: 

1.6.7.1. Interna ao equipamento. 

1.6.7.2. Chaveada. 

1.6.7.3. Com ajuste automático de tensão 110 e 240 volts AC. 

1.6.7.4. Freqüência de 60 Hz. 

1.6.8. Deve ter uma performance mínima de 220.000 pps.  

1.6.9. Deve possuir no mínimo três slot(s) internos para a inserção de DSPs (Digital Signal Processor). 

1.6.10. Deve suportar DSPs (Digital Signal Processor) que permitam a compressão de no mínimo 
vinte e quatro canais utilizando o CODEC (G.711, G.723.1, G.728, G.729 ou G.729b). 

1.6.11. Deve suportar a inserção de interfaces analógicas e digitais de voz.  

1.6.12. Deve suportar protocolo T.38 para transmissão de FAX . 

1.6.13. Deve suportar no mínimo 24 interfaces de Voz analógicas, FXS ou FXO. 

1.6.14. Deve ter a possibilidade de ser inserido em redes com serviços de Voz sobre IP (VoIP), Voz 
sobre Frame Relay (VoFR) e Voz sobre ATM (VoATM). 

1.6.15. Deve suportar os protocolos de sinalização de VOZ H.323V2 e SIP. 

1.6.16. Deve suportar mecanismo de controle de chamadas de VOZ, sem a necessidade de 
controlador de chamada central. 

1.6.17. Deve suportar mecanismo que permita a continuidade do controle de chamadas IP mesmo 
após a perda de comunicação com o controlador de chamadas central, quando o mesmo 
for utilizado. 
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