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1 - EQUIPAMENTOS CONCENTRADORES DATA CENTER PRODERJ 
 

1.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 Possuir no mínimo 04 (quatro) interfaces 10 Gigabit Ethernet; 

 Possuir um mínimo de 8 (oito) portas RJ-45 (10/100/1000 Base-T) para cabos UTP em 

conformidade com os padrões IEEE 802.3i, 802.3u e 802.3ab e 8 (oito) portas tipo mini-GBIC 

para inserção de módulos. Somente 8 portas deverão funcionar simultaneamente e deverão 

suportar operação em capacidade máxima, sem oversubscription; 

 As oito portas tipo mini-GBIC (SFP) devem suportar módulos nos seguintes padrões: 

o 1000BASE-SX  

o 1000BASE-LX/LH  

o 1000BASE-ZX 

 

 O equipamento deverá permitir operar simultaneamente as portas relacionadas nos itens 

anteriores, mantendo a mesma capacidade de gerenciamento e as características descritas 

nesta Especificação; 

 O equipamento proposto deverá possuir as portas relacionadas nos itens anteriores distribuídas 

em pelo menos dois slots distintos e independentes; 

 Permitir, caso necessário, a substituição dos conversores de interface para o padrão 10GBase-

CX4, 10GBase-SR, 10GBase-LX4 e 10GBase-LR sem troca dos módulos de interface fornecidos; 

 Deve permitir recurso de configuração que permita representar a velocidade/capacidade da 

interface, sendo que este valor deve atualizar a variável IFspeed da MIB padrão (RFC-1213) 

 A conexão dos módulos de interface fornecidos com a switching fabric deverá ser de no 

mínimo 40 Gbps (80 Gbps full duplex) para cada módulo de interfaces 1 Gbps e 10Gbps; 

 Devera suportar as seguintes capacidades de encaminhamento de pacotes nas camadas 2, 3 

e 4 do modelo OSI com capacidade de encaminhamento de pacotes em nível 3, em 

hardware, de no mínimo 440 milhões de pps (IPV4) e mínimo 220 milhões de pps (IPV6). 

 Possuir switching fabric de no mínimo 700Gbps. 

 Deve suportar módulos de controle/supervisão e switching fabric redundantes. 

 Deve suportar sincronismo entre informações de nível 2 contidas nos processadores e 

supervisores de modo que na perda de um processador ou supervisor primário não seja 

necessário reboot dos módulos de interfaces. 

 Deve suportar sincronismo entre informações de nivel 3, protocolos de roteamento, contidas 

nos processadores e supervisores, de modo que na perda de um processador ou supervisor 

primário não ocorra reconvergência.  

 O tempo máximo de “failover” (tempo para que o processador/supervisor secundário assuma 

todas as funções do primário) não pode ser superior a 5 (cinco) segundos, quando fornecidos 

módulos de controle/supervisão redundantes. 
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 Cada módulo de controle/supervisão deve suportar sozinho o controle da operação de 

todos os módulos de interface do switch em capacidade máxima. Deverá ser fornecido 

módulo de controle/supervisão redundante; 

 O equipamento deve permitir operar simultaneamente todas as interfaces, mantendo a 

mesma capacidade de gerenciamento e as características descritas nesta Especificação; 

 Deve ser suportada a redundância de todas as funcionalidades de níveis 2, 3 e 4; 

 Ser fornecido com configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para 

implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação; 

 Permitir endereçamento de no mínimo de 64.000 (sessenta e quatro mil) endereços MAC, os 

quais deverão ser armazenados em uma única tabela. 

 Possuir Leds indicativos de atividade por porta; 

 Implementar comutação do tipo "store-and-forward"; 

 Permitir a montagem em rack padrão de 19 polegadas, devendo ser fornecido o kit de 

fixação; 

 Possuir fonte de alimentação com as seguintes características: 

 Interna ao equipamento; 

 Chaveada; 

 Capaz de sustentar a operação do equipamento com todos os slots ocupados por 

módulos ativos; 

 Com ajuste automático de tensão 110 e 240 volts AC; 

 Freqüência de 60 Hz; 

 Implementar redundância de alimentação elétrica através de uma segunda fonte de 

alimentação (1+1); 

 Deverá ser fornecido com uma segunda fonte de alimentação para redundância (Cada 

fonte deve suportar a configuração total do switch); 

 

1.2 FUNCIONALIDADES DE CAMADA 2 (VLAN, SPANNING TREE) 

 Implementar LAN Virtual (VLAN) padrão IEEE 802.1Q; 

 Permitir a criação de no mínimo 4000 VLANs ativas baseadas em portas;  

 Suportar a criação de VLANs baseadas em endereços MAC; 

 Permitir a criação de subgrupos dentro de uma mesma VLAN com conceito de portas 

isoladas e portas “promíscuas”, onde portas isoladas não se comunicam com outras portas 

isoladas, mas apenas com as portas promíscuas de uma dada VLAN; 

 Deve permitir a criação, remoção e distribuição de VLANs de forma dinâmica através de 

portas configuradas como tronco IEEE 802.1Q. 
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 Implementar “VLAN Trunking” padrão IEEE 802.1Q nas portas Fast Ethernet e Gigabit Ethernet. 

Deve ser possível estabelecer quais VLANs serão permitidas em cada um dos troncos 

configurados; 

 Implementar a funcionalidade de “Port Trunking” conforme padrão IEEE 802.3ad; 

 Deve ser possível criar grupos de portas contendo pelo menos 8 portas Fast Ethernet (em “full 

duplex”); 

 Deve ser possível criar grupos de portas contendo pelo menos 8 portas Gigabit Ethernet (em 

“full duplex”); 

 Deve ser possível criar grupos de portas contendo pelo menos 8 portas 10 Gigabit Ethernet 

(em “full duplex”); 

 Deve ser possível agregar portas que residem em módulos diferentes do switch; 

 Deve permitir a criação de pelo menos 30 grupos de portas agregadas. 

 Implementar o Protocolo Spanning-Tree (IEEE 802.1d); 

 Implementar o padrão IEEE 802.1s (“Multiple Spanning Tree”), com suporte a no mínimo 128 

instâncias simultâneas do protocolo Spanning Tree; 

 Implementar o padrão IEEE 802.1w (“Rapid Spanning Tree”) 

 Implementar mecanismo de proteção da “root bridge” do algoritmo Spanning-Tree para 

prover defesa contra ataques do tipo “Denial of Service” no ambiente nível 2; 

 Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units ) caso a 

porta esteja colocada no modo “fast forwarding” (conforme previsto no padrão IEEE 802.1w). 

Sendo recebido um BPDU neste tipo de porta deve ser possível desabilitá-la 

automaticamente 

 

1.3 FUNCIONALIDADES DE QUALIDADE DE SERVIÇO 

 Suporte a uma fila com prioridade estrita (prioridade absoluta em relação às demais classes 

dentro do limite de banda que lhe foi atribuído) para tratamento do tráfego “real-time” (voz 

e vídeo); 

 Deve implementar QoS hierárquico (HQoS), para as interfaces baseadas em tecnologia 

Ethernet, suportando no mínimo Traffic Shaping hierárquico e controle de priorização por 

VLAN.] 

 Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores de 

classe de serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS) 

 Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores do 

campo “Differentiated Services Code Point” (DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do 

IETF; 

 Implementar classificação de tráfego baseada em endereço IP de origem/destino, portas 

TCP e UDP de origem e destino, endereços MAC de origem e destino; 

 Implementar funcionalidades de QoS de “Traffic Shaping” e “Traffic Policing”; Deve ser 

possível a especificação de banda por classe de serviço. Para os pacotes que excederem a 

especificação deve ser possível configurar ações tais como: transmissão do pacote sem 

modificação, transmissão com remarcação do valor de DSCP, descarte do pacote. 

 Suportar diferenciação de QoS por VLAN; 

 Suporte aos mecanismos de QoS WRR (Weighted Round Robin) e WRED (Weighted Random 

Early Detection); 
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1.4 FUNCIONALIDADES DE GERÊNCIA 

 Possuir interface de configuração via linha de comando para todos os módulos do switch;  

 Possuir ferramentas de gerência com interface gráfica GUI para os módulos do switch; 

 Possuir interface de gerenciamento baseada em Web (HTTP) que permita aos usuários 

configurar e gerenciar switches através de um browser padrão;  

 Suportar software de gerenciamento do equipamento através de SNMP (v1, v2 e v3) e RMON, 

compatível com um PC com plataforma gráfica Windows e Telnet com no mínimo 5 sessões 

simultâneas e independentes. 

 Suportar protocolo SSH para gerenciamento remoto, implementando pelo menos o algoritmo 

de encriptação de dados 3DES; 

 Possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha de comando com 

conector RJ-45 ou conector padrão RS-232 com respectivo adaptador para conector RJ-45;  

 Implementar nativamente 4 grupos RMON (History, Statistcs, Alarms e Events) conforme RFC 

1757: 

 Suportar protocolo de coleta de informações de fluxos que circulam pelo equipamento 

contemplando no mínimo as seguintes informações:  

 IP de origem/destino 

 parâmetro “protocol type”do cabeçalho IP,  

 porta TCP/UDP de origem/destino,  

 campo TOS do cabeçalho IP,  

 interface de entrada do tráfego 

 Permitir espelhamento de uma porta, de um grupo de portas e de VLANs para uma porta 

especificada. 

 Deve ser possível espelhar o tráfego de portas que residem em um dado módulo para uma 

porta que reside em módulo diferente do switch; 

 Deve ser possível espelhar o tráfego de portas que residem em um dado switch para uma 

porta que reside em switch diferente. Caso o switch ofertado não tenha a funcionalidade 

descrita deverá ser fornecido um switch externo com no minimo 24 portas 10/100/1000; 

 Implementar o protocolo Syslog para funções de “logging” de eventos. 

 Possuir agente de gerenciamento SNMP, MIB I e MIB II, que possua descrição completa da 

MIB implementada no equipamento, inclusive as extensões privadas, se existirem; 

 Possibilidade de upgrade de software através do protocolo TFTP; 

 Implementar o protocolo NTP (Network Time Protocol). Deve ser suportada autenticação MD5 

entre os peers NTP, conforme definições da RFC 1305; 
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1.5 FUNCIONALIDADES DE SEGURANÇA 

 Suportar autenticação, autorização e “accounting” via RADIUS; 

 Possuir suporte a protocolo de autenticação para controle do acesso administrativo ao 

equipamento que possua pelo menos as seguintes características: 

 Implemente mecanismos de AAA (Authentication, Authorization e Accounting) com garantia 

de entrega dos pacotes transferidos entre cliente e servidor AAA; 

 Criptografe todos os pacotes enviados ao servidor de controle de acesso e não só os pacotes 

referentes à senha; 

 Permita controlar quais comandos os usuários e grupos de usuários podem executar nos 

equipamentos gerenciados. Devem ser registrados no servidor AAA todos os comandos 

executados, assim como todas as tentativas de execução de comandos não autorizadas 

feitas por usuários que tiverem acesso ao equipamento gerenciado; 

 Utilize o protocolo TCP para prover maior confiabilidade ao tráfego dos pacotes envolvidos 

no controle administrativo; 

 Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem e 

destino, portas TCP e UDP de origem e destino e endereços MAC de origem e destino; 

 Possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta. Deve ser possível especificar 

limiares (“thresholds”) individuais para tráfego tolerável de broadcast, multicast e unicast em 

cada porta do switch. Excedidos os valores pré-configurados deve ser possível enviar um trap 

SNMP e desabilitar a porta. 

 Promover análise do protocolo DHCP e permitir que se crie uma tabela de associação entre 

endereços IP atribuídos dinamicamente, MAC da máquina que recebeu o endereço e porta 

física do switch em que se localiza tal MAC.  

 Promover análise do protocolo ARP (Address Resolution Protocol) e possuir proteção nativa 

contra ataques do tipo “ARP Poisoning”. 

 Deve implementar tradução de endereços de rede (Network Address Translation – NAT) em 

conformidade com a RFC 1631 – The IP Network Address Translator (NAT) ou RFC 3022 - 

Traditional IP Network Address Translator (Traditional NAT); 

 Deve implementar  a  tradução de endereços de porta (Port Address Translation – PAT); 

 Deve implementar os protocolos de tunelamento L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol – RFC 2661) 

ou GRE (Generic Routing Encapsulation – RFC 1701); 

 

1.6 FUNCIONALIDADES DE CAMADA 3 (MULTICAST E ROTEAMENTO) 

 Implementar IP multicast; 

 Implementar roteamento multicast PIM (Protocol Independent Multicast) nos modos “sparse-

mode” (RFC 2362) e “dense-mode”; 

 Implementar o protocolo IGMP v1, v2 e v3,  
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 Implementar em todas as interfaces do switch o protocolo IGMP Snooping (v1, v2, v3) 

conforme as RFC’s 1112 e 2236; 

 Possuir roteamento nível 3 entre VLANs; 

 Possuir no mínimo 512 MBytes de memória RAM reservada para funcionalidade de 

roteamento; 

 Implementar roteamento estático. 

 Implementar os protocolos de roteamento RIPv1(RFC 1058) e RIPv2 (RFCs 2453, 1723 e 1724).  

 Deve implementar autenticação MD5 entre os peers RIPv2. 

 Implementar protocolo de roteamento dinâmico OSPF (RFC 2328, 1587 e 2370)  

 Deve implementar autenticação MD5 entre os peers OSPF 

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

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

 Implementar autenticação MD5 entre os peers BGP. 

 Deve implementar capacidade de balanceamento de carga para prefixos BGP para até 6 

destinos diferentes (multipath e-BGP); 

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

 Possuir suporte ao protocolo MPLS ( Label Distribution Protocol, MPLS Virtual Private Network, 

MPLS QoS, MPLS Traffic Engineering) 

 Suportar resolução de nomes por DNS (“Domain Name System”); 

 Implementar o protocolo VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) conforme a RFC 2338; 

 Implementar nativamente (em software) balanceamento de carga entre servidores em 

camada 4. 

 Devem ser suportados pelo menos os algoritmos “round-robin”, “round-robin” com 

ponderação e “least connections” (decisão de balanceamento baseada no servidor que 

está atendendo menor número de conexões). 

 Devem ser suportadas também conexões persistentes (“sticky”). 

 Caso essas funcionalidades sejam implementadas por meio de licença de software 

específica, a mesma não precisa ser fornecida. 

 

2 - EQUIPAMENTOS CONCENTRADORES DE VPN PARA O SERVIÇO 6.2.6 
SERVIÇO VPN IPSEC/SSL VPN PARA ACESSO REMOTO 

 Equipamento do tipo “appliance”, dedicado à terminação de túneis IPSEC e SSL-VPN.  

 A solução deve suportar a terminação de pelo menos 10.000 (10.000) sessões SSL-VPN 

simultaneamente. Deve haver versões do cliente IPSEC VPN fornecido com o concentrador 

para, no mínimo, os seguintes sistemas operacionais: Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 

2000, Windows XP, Linux (Intel) e Solaris. 

 Deve ser possível ao concentrador terminar túneis IPSEC do tipo “site-to-site” (LAN-to-LAN) 

 O concentrador VPN deve suportar a terminação simultânea de conexões IPSEC VPN e SSL 

VPN.  
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 Suporte à criação de VPNs IPSEC com criptografia 56-bit DES, 168-bit 3DES, 128-bit AES e 256-bit 

AES. Deve possuir desempenho de no mínimo 1 GPS para tratamento de conexões I (padrões 

AES e 3DES). A criptografia deve ser realizada em hardware. 

 Deve ser fornecido com pelo menos quatro interfaces 10/100/1000 autosensing. 

 Deve ser possível ao concentrador fornecido operar em modo “cluster”. O líder do “cluster” 

deve ser responsável por direcionar conexões para os demais membros do “cluster”. 

 Suportar alta disponibilidade das conexões VPN, permitindo a utilização de uma segunda 

unidade em “standby”. Em caso de falha de uma das unidades, não deverá haver perda das 

conexões ativas (stateful failover) e a transição destas conexões entre as duas unidades deve 

ser completamente transparente para o usuário final.  

 Deve suportar negociação de túneis VPN IPSEC utilizando o protocolo IKE (Internet Key 

Exchange) para garantir a geração segura das chaves de criptografia simétrica. 

 Suporte à integração com servidores RADIUS para tarefa de autenticação, autorização e 

accounting (AAA) dos usuários que ganharam acesso via conexão VPN (“Extended 

Authentication”) 

 Para SSL VPN devem ser suportadas no mínimo as seguintes aplicações transportadas sobre 

conexões SSL para o concentrador: HTTP, POP3S, IMAP4S, SMTPS. 

 Para SSL VPN devem ser suportados, via “Port Forwarding”, no mínimo as seguintes aplicações: 

Telnet, SSH, FTP over SSH, Windows Terminal Services, Outlook/Outlook Express e Lotus Notes. 

 Deve ser possível criar diferentes grupos de usuários SSL VPN, com definição por grupo, do tipo 

de serviço permitido sobre as conexões SSL para o concentrador (WEB, e-mail, sistemas de 

arquivos). 

 Deve ser possível especificar as URLs acessíveis através de conexões SSL VPN. 

 Deve ser possível a criação de portal customizado para acesso SSL VPN. O portal deve refletir os 

recursos disponíveis (aplicações e URLs acessíveis, possibilidade de download do cliente SSL 

VPN, "banner de acesso") para o grupo a que o usuário que requisita acesso pertence. 

 Deve ser possível acesso SSL-VPN a pelo menos os seguintes  aplicativos (Telnet, SSH, VNC, RDP e 

Citrix) sem necessidade de software cliente na máquina remota. O acesso será viabilizado 

através de “plug-ins” para browsers. 

 Deverá implementar protocolo DTLS (TLS over UDP) de acordo com a RFC 4748 

 Deve ser possível realizar verificação de parâmetros na máquina do usuário antes da 

apresentação das credenciais de identificação ("pre-login"). Deverá ser possível verificar pelo 

menos os seguintes atributos: Chaves de Registro, Arquivos, Endereços IP, Versão do Sistema 

Operacional e Certificados Digitais.  

 Deve ser possível a criação de regras para verificação da conformidade da máquina com a 

política de segurança. Dever ser possível verificar no mínimo os seguintes elementos: a 

instalação, habilitação e atualização do software antivírus e anti-spyware e existência de 

personal firewall habilitado.  

 Deve ser possível estabelecer, por grupo, os serviços de acesso remoto disponíveis para os 

usuários deste: IPSEC VPN, SSL-VPN (com cliente), SSL-VPN (sem cliente) e qualquer combinação 

destes métodos. 

 Deve ser possível definir no concentrador VPN o mapeamento de atributos LDAP e RADIUS para 

parâmetros existentes na configuração local de grupos do concentrador. Deve ser possível 

escolher, para cada grupo, se os parâmetros usados serão os definidos localmente ou os 

mapeados de um grupo externo LDAP/RADIUS.  

 Deve implementar funcionalidade de Desktop Seguro Virtual em partição criptografada isolada 

com no mínimo as seguintes funcionalidades :  

 O download do desktop seguro virtual deve ser feito de forma automática quando da tentativa 

de estabelecimento da sessão SSL-VPN 

 Proteção contra KeyLoggers e ScreenLoggers  

 Bloqueio da porta USB durante conexão VPN Bloqueio de impressão durante conexão VPN 

 Proteção contra modificação do registro conexão VPN 

 Bloqueio de compartilhamento de arquivos durante conexão SSL VPN 
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 Bloqueio da utilização de prompt de comando (DOS) 

 Devem ser fornecidas licenças de Desktop Seguro Virtual para pelo menos 10.000 usuários 

 Deve ser possível a criação de políticas de SSL VPN dinâmicas baseadas pelo menos nos 

seguintes parâmetros: 

o Sistema Operacional Utilizado 

o Antivírus 

o Anti-spyware 

o Chave de Registro (existência e valor específico a ela atribuído) 

o Arquivos do sistema  

o Existência de um certificado digital na máquina de onde provém a tentativa de acesso 

o Atributos LDAP 

 

3 - EQUIPAMENTOS CPE’s  

 
3.1 CPE BÁSICO.  

 

As características abaixo devem ser comuns a todos os tipos de CPEs mencionados neste 

documento. Sendo que para cada tipo de CPE, alem destas características básicas, existem 

características especificas conforme descritas ao longo deste documento.  

 

 Deve possuir arquitetura modular.  

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

 Deve possuir no mínimo um slot para placas Compact Flash para backup de 

configuração e software.  

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

RJ45.  

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

 Deve possuir no mínimo 2 (duas) portas para rede local (Fast Ethernet 10/100Base-T ou 

Gigabit Ethernet) com detecção automática de velocidade e operação duplex, e 

interface RJ45 integradas aos chassis.  

 Deve suportar módulos de rede com interfaces seriais síncronas no padrão V.35 

capazes de atender até 8Mbps por porta; 

 Implementar os protocolos de roteamento RIPv1(RFC 1058) e RIPv2 (RFCs 2453, 1723 e 

1724). Deve ser suportada autenticação MD5 entre os peers RIPv2.  

 Implementar o protocolo de roteamento OSPF versão 2 de acordo com as seguintes 

RFCs (RFC 2328, RFC 1793, RFC 1587 e RFC 2370)  

 Implementar autenticação MD5 entre os peers OSPF  

 Implementar pelo menos dois processos de roteamento OSPF independentes e 

simultâneos.  

 Implementar o protocolo BGPv4 conforme RFCs 1771, 1965, 1966, 1997, 2796, 2439, 

2858, 2918.  

 Implementar autenticação MD5 entre os peers BGP.  

 Implementar o protocolo GRE (Generic Routing Encapsulation) conforme RFCs 1701 e 

1702.  

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

 Implementar o protocolo L2TPv3.  

 Implementar roteamento baseado em políticas (Policy Based Routing).  
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 Implementar roteamento entre VLANs IEEE 802.1q. 

 Implementar função de “Transparent Bridging”  

 Implementar simultaneamente as funções de roteamento e “bridging”.  

 Implementar NAT (Network Address Translation) e PAT (Port Address Translation). 

Devem ser implementados NAT dinâmico e NAT estático.  

 Implementar roteamento IP Multicast através do protocolo PIM (Protocol Independent 

Multicast) nas versões 1 e 2 e nos modos “Sparse Mode” e “Dense Mode”.  

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

 Implementar VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), conforme RFC 2338.  

 Implementar QoS conforme arquitetura “Differentiated Services” (RFCs 2474, 2475).  

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

2749.  

 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  

 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.  

 Implementar LFI (Link Fragmentation and Interleaving) nas interfaces seriais com 

encapsulamento Frame Relay e PPP.  

 Implementar pelo menos 03 níveis de diferenciação entre PVCs Frame-Relay definidos 

em uma mesma interface física.  

 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.  

 Implementar WRED (Weighted Random Early Detection)  

 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.  

 O protocolo de controle de acesso implementado pelo equipamento deve ter, no 

mínimo, as seguintes características:  

 Controlar quais comandos os usuários e grupos de usuários possam executar nos 

elementos gerenciados.  

 Utilizar protocolo TCP para prover maior confiabilidade no tráfego dos pacotes 

envolvidos no controle administrativo. 

 Criptografar todos os pacotes enviados ao(s) servidor(es) de controle de acesso e não 

somente os pacotes referentes a senhas. 

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

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

configuração. 

 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).  
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 Implementar criptografia 3DES (ou superior) para os acessos SSH.  

 Suportar protocolo de coleta de informações de fluxos que circulam pelo 

equipamento contemplando no mínimo as seguintes informações:  

 IP de origem/destino,  

 Parâmetro “protocol type” do cabeçalho IP,  

 Porta TCP/UDP de origem/destino,  

 Campo TOS do cabeçalho IP,  

 Interface de entrada do tráfego.  

 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.  

 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.  

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

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

 Implementar o protocolo Syslog para a função de “log” de eventos. Deve ser 

possível especificar a interface de origem dos pacotes de “logging”.  

 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. 

 Deve ser capaz de atuar como servidor DHCP, provendo a configuração IP para 

clientes DHCP conectados através das interfaces de rede local, ou como Proxy 

DHCP. 

 Deve suporte à configuração de geração de eventos baseados na monitoração de 

variáveis de MIB’s  SNMP. Os eventos devem ser gerados se as variáveis assumirem 

valores específicos ou quando ultrapassarem valores de referência. Na ocorrência 

de um evento deve ser possível a emissão de um trap SNMP ou o envio de uma 

mensagem eletrônica (email). 

 Deve suporte à configuração de geração de eventos baseados em conteúdos de 

mensagens de log emitidos pelo equipamento. Na ocorrência de um evento deve 

ser possível a emissão de um trap SNMP ou o envio de uma mensagem eletrônica 

(email). 

 Deve possuir hardware capaz de realizar a criptografia nos padrões DES, 3DES e AES 

sem a necessidade de módulo adicional e sem prejudicar o desempenho do 

roteador.  

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

 Deve implementar 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.  

 Deve implementar algoritmos de criptografia 56-bit DES, 168-bit 3DES, 128-bit AES e 

256-bit AES para conexões VPN com IPSEC.  

 Deve implementar criação de túneis VPN dinamicamente para criar uma rede VPN 

totalmente ligada.  

 Deve implementar concentração de VPNs (IPSEC) para acessos remotos.  
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 Deve implementar concentração de SSL-VPNs para acessos remotos.  

 O equipamento fornecido deve permitir terminar simultaneamente conexões IPSEC do 

tipo “site-to-site”,“client-to-site” (VPNs de acesso remoto) e “clienteless” VPN (SSL VPN) 

. Nas conexões 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.  

 Implementar mecanismo de automatização do processo de enrollment na 

autoridade certificadora para no mínimo as seguintes CAs de mercado: Baltimore, 

Entrust, Verisign, Microsoft e RSA. 

 Deve implementar a autenticação e autorização de usuários para acesso VPN. 

 Deve permitir a operação como “Stateful Firewall” sem necessidade de adição de 

modulo especifico para esta função, com no mínimo as seguintes características:  

o 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”.  

o Implementar filtragem “stateful” para pelo menos os seguintes protocolos de 

aplicação: HTTP, HTTPS, FTP, CIFS, SMTP, ESMTP, IMAP, POP3.  

o Detectar e bloquear atividade de pelo menos os seguintes protocolos do tipo 

“peer-to-peer”: Kazaa, Morpheus, Gnutella, Edonkey, Bittorrent.  

o Detectar e bloquear atividade de pelo menos os seguintes protocolos do tipo 

“Instant Messaging”: Yahoo messenger, AOL IM, ICQ, MSN.  

o Bloquear “applets” Java . Deve ser possível  efetuar tal bloqueio de forma 

geral ou para “applets” oriundos de endereços IP previamente especificados 

de endereços IP previamente especificados. 

o Suportar operação como Firewall Transparente.  

o Suportar a filtragem de pacotes Ipv4 e Ipv6.  

o 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.  

o 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.  

o 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.  

o 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.  
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o 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).  

o 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).  

 Prover proteção distribuída para diversos tipos de ataques, worms, exploits, vírus e 

vulnerabilidades de sistemas operacionais e aplicações.  

 Deve implementar Intrusion Prevention System (IPS) com assinaturas de ataques, sem 

necessidade de adição de modulo especifico para esta função.  

 Eliminar a necessidade de equipamentos isolados de IPS espalhados por diversos 

pontos da rede.  

 Prover a inspeção do tráfego de rede através de várias combinações de interfaces 

de redes locais e redes WAN, em ambos os sentidos.  

 Proteção para vulnerabilidades de aplicações Microsoft SMB e vulnerabilidades de 

protocolos MSRPC.  

 A solução deve trabalhar com escala de risco para os alarmes de IPS baseado em 

severidade, fidelidade.  

 Prover identificação multivetor de ameaças, através de inspeção pormenorizada das 

camadas de rede 2-7. Proteger a rede de violações as políticas de vulnerabilidade e 

atividades anômolas.  

 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. 

 Para que não se tenha o comprometimento do desempenho do roteador cpe o 

mesmo deve possuir módulo de hardware dedicado (processador e memória) para a 

função de IPS (intrusion prevention system) integrado ao equipamento, Fica o 

facultado o fornecimento de appliance de IPS externo do mesmo fabricante. No caso 

de fornecimento de IPS externo deverá ser fornecido com a sua plataforma de 

gerencia respectiva. 

 

3.2 CPE COM SUPORTE À VOZ 
 

 Deve ter a possibilidade de ser inserido em redes com serviços de Voz sobre IP (VoIP); 

 Deve suportar os CODECs de compressão segundo o padrão G.711u, .711a, G.723.1, 

G.728, G.729, G.729b e iLBC. 

 Deverá implementar supressão de silêncio segundo os padrões G.729B e G.723.1 com 

geração de ruído de fundo (Comfort Noise-CNG); 

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

 Deve suportar interfaces de voz analógicas, FXS ou FXO.  

 Deve suportar os protocolos de sinalização de Voz: H.323V4 e SIP.  

 Deverá suportar, para o entroncamento as seguintes sinalizações: 

 MFC R2 Digital; 

 ISDN (RDSI) PRI e BRI ; 

 Tronco Analógico; 

 QSIG (ETSI); 

 H.323 ou SIP. 

 



 14 
Apenso II - PP nº 001/09 

 

 

 Deverá permitir a facilidade (DDR), sem o uso de "hardware" externo adicional.  

 Suportar VAD (Voice Activity Detection); 

 Deverá suportar criptografia a partir dos próprios gateways para todas as chamadas ativas 

que trafegarem entre os mesmos (sinalização e voz); 

 Deverá implementar cancelamento de eco, segundo o padrão G.168; 

 Deverá suportar transmissão de fax, segundo padrão T.38; 

 Deverá implementar os protocolos RTP e RTCP; 

 Deverá implementar transferência de dígitos DTMF segundo RFC 2833 ou através da 

sinalização ITU-T H.245; 

 Deverá implementar qualidade de serviço, segundo IP Precedence e DSCP; 

 

3.3 CPE COM SUPORTE ÀS REDES MÓVEIS  

 
Como uma opção de acesso alternativo, todos os CPE’s devem suportar a adição de 

módulo que permita a conexão de dados através de rede celular 3G com as seguintes 

características:  

 Devem ser suportar as seguintes tecnologias e faixas de freqüência: 

HSPA: 850, 1900 e 2100 MHz  

UMTS: 850, 1900 e 2100 MHz  

EDGE: 850, 900, 1800 e 1900 MHz  

GPRS: 850, 900, 1800 e 1900 MHz  

CDMA 1xEV-DO Rev A: 800 e 1900 MHz 

CDMA 1xEV-DO Rel 0  

CDMA 1xRTT  

 

 Deve permitir o uso de antenas externas ao módulo que possam ser instaladas distantes do 

CPE.  

 Deve permitir a monitoração de informações de rádio freqüência, da operação da 

interface e do tráfego através do protocolo SNMP.  
 

3.4 CPE COM SUPORTE À REDE SATÉLITE: 

 
Deve suportar modulo de satélite integrado no equipamento que suporte as seguintes bandas 

de freqüência: 

 Ku-Band: 10.95–11.7 GHz receive, 14.00–14.50 GHz transmit; 11.70–12.20 GHz Rx, 13.75–14.25 

GHz Tx;12.20–12.75 GHz Rx 

 Extended Ku-Band: 11.45–11.7 GHz. or 10.95–11.2 GHz Rx; 13.75–14.0 GHz   Tx 

 C-Band: 3.62–4.20 GHz Rx, 5.850–6.425 GHz Tx 

 Extended C-Band: 4.50–4.80 GHz Rx, 7.625–7.925 GHz Tx 

 

Obs.: Caso a rede da operadora apresente características diferentes das listadas acima, 

poderá ser fornecido equipamento externo ao CPE.  


