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Anexo I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA - TR 
Pregão Eletrônico RP nº 019/2011 

1 – DO OBJETO 
 
1.1 - Registro de Preços - RP, por 12 (doze) meses, visando a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de instalação de infraestrutura de redes com 70.000 
(setenta mil) pontos lógicos e 70.000 (setenta mil) pontos elétricos duplos (dois pontos elétricos a 
cada ponto lógico), compreendendo: remanejamento, ampliação e adequações ambientais, com 
fornecimento de equipamentos, componentes, dispositivos de rede lógica e de rede elétrica e de 
materiais, para o atendimento aos Órgãos da Administração Pública Direta e Entidades da 
Administração Indireta e Fundacional – Órgãos Aderentes, situados no Estado do Rio de Janeiro. 
 
2 – DA DESCRIÇÃO BÁSICA DOS SERVIÇOS: 
 
2.1- Instalação de 70.000 (setenta mil) pontos de rede lógica e de 70.000 (setenta mil) pontos 
elétricos duplos (tipo de ligação paralela e localização pontual), por demanda, em Órgãos da 
Administração Pública Direta e Entidades da Administração Indireta e Fundacional, situados no 
Estado do Rio de Janeiro. 

2.2 - As instalações serão classificadas em 04 grupos, considerando-se o nº de pontos, 

complexidade e prazo de execução: 

a) Grupo Simples: até 15 (quinze) pontos de lógica e/ou de elétrica.  

b) Grupo Médio: acima de 15 (quinze) pontos de lógica e/ou de elétrica, até 70 (setenta) 
pontos.  

c) Grupo Superior: acima de 70 (setenta) pontos de lógica e/ou de elétrica.  

d) Grupo Especial : São instalações com a quantidade de pontos dos Grupos (Simples, 
Médio ou Superior), que se enquadrem em uma das situações abaixo: 

 Distância do ponto, superior a 90 metros; 

 Interligação entre prédios (infraestrutura externa com adequações civis). 

 Locais com distância (≥) maior ou igual a 100 Km do centro do Rio de Janeiro. 

3 - DOS SERVIÇOS BÁSICOS, DE INSTALAÇÕES DE PONTOS LÓGICOS E PONTOS 
ELÉTRICOS 

3.1 - Instalações lógicas e elétricas. Estes serviços consistem basicamente nas seguintes 
atividades, ou parte delas, conforme o caso: 

a) Fazer furos em paredes de alvenaria e lajes. 

b) Adequar, desmontar e montar divisórias e/ou vidros, e recortá-los. 

c) Instalar eletrocalhas e/ou bandejas metálicas e acessórios.  

d) Instalar eletrodutos, rígidos e flexíveis e acessórios. 

e) Instalar canaletas de PVC e acessórios. 

f) Instalar Wall boxes e conectores. 

g) Instalar Racks. 
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h) Instalar Patch Pannels. 

i) Fazer a passagem dos cabos lógicos e/ou telefônicos. 

j) Recompor as partes de alvenaria danificadas. 

k) Montar as divisórias retiradas e reenquadrar os furos. 

l) Fazer limpeza nos locais afetados pelos serviços. 

3.1.1 - Estas instalações deverão ser feitas com o máximo esmero e ótimo acabamento, 
utilizando-se dos materiais de instalação especificados e acessórios como curvas, abraçadeiras, 
suportes, espaçadores, terminações e outros, que sejam adequados e não serão aceitos 
componentes improvisados: 

a) Os cabos deverão ser protegidos fisicamente em toda sua extensão, utilizando-se de um 
ou mais materiais de instalação, não devendo ser instalados expostos. 

b) Todos os materiais de instalação deverão ser firmemente fixados as estruturas de suporte, 
formando conjuntos mecânicos rígidos e livres de deslocamento pela simples operação. 

c) Todos os materiais de proteção física dos cabos deverão ser dimensionados com fator de 
utilização de 40%. 

d) Quando forem utilizados eletrodutos para proteção dos cabos, as instalações, deverão 
possuir caixas de passagens com distâncias máximas entre si de 12m. 

e) Todas as conexões entre eletrodutos flexíveis e calhas metálicas deverão ser feitas por 
boxes de alumínio, com buchas e arruelas. 

f) Nas interfaces entre os eletrodutos sobre o forro e as canaletas nas paredes, deve-se 
utilizar, caixas de PVC, 75x75mm e boxes de alumínio, com buchas e arruelas. 

g) Todas as curvas a serem utilizadas, não poderão em hipótese alguma ter ângulo superior 
a 90°. 

h) Os raios de curvatura dos cabos instalados, não poderão ser inferiores a 8 (oito) vezes seu 
diâmetro externo. 

i) Todos os cabos deverão ser identificados nas duas extremidades, utilizando-se do sistema 
de marcação com Ovalcrip e códigos a serem fornecidos pelo demandador do serviço, 
para cada caso. 

j) Sempre que possível, além da identificação nos cabos, os conectores de ambas as 
extremidades deverão ser devidamente identificados com os códigos a serem fornecidos 
pelo demandador do serviço, para cada caso. 

k) Todos os custos destes serviços deverão ser considerados nos custos unitários dos 
materiais. 

3.2- Atividades específicas para as instalações lógicas: 

3.2.1 - As instalações deverão seguir as normas NBR14565 “procedimento básico para 
elaboração de projetos de cabeamento de telecomunicações para rede interna estruturada” e 
executadas de acordo com as normas específicas da ABNT, e os materiais apresentarem 
certificados do INMETRO. 

3.2.2 - Todas as instalações lógicas deverão ser feitas, com no mínimo 20cm de distância de 
reatores, motores, cabos condutores de eletricidade e demais equipamentos, materiais ou 
instalações que possam gerar indução eletromagnética. 
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3.2.3 - Em hipótese alguma, deverão ser utilizados para proteção dos cabos de informação lógica, 
os mesmos dutos utilizados para proteção de fios e cabos elétricos. 

3.2.4 - Os serviços de conectorização serão feitos, tanto em conectores macho e fêmea, quanto 
em patch pannels, basicamente consistem no seguinte procedimento: 

a) Identificar os cabos. 

b) Retirar a capa externa de proteção no tamanho recomendado para cada tipo de cabo e 
para sua utilização. 

c) Identificar os condutores. 

d) Verificar a seqüência determinada nas normas para o cabo e a configuração a ser 
utilizada para interligação dos equipamentos que serão interligados. 

e) Utilizando-se de ferramentas apropriadas para o tipo do cabo e do conector, fazer a 
crimpagem. 

f) Fazer o fechamento, utilizando-se de capas ou tampas conforme for o caso. 

3.2.5 - Se durante o procedimento de conectorização, ou na execução dos testes (item 4) for 
verificado que algum conector ou pino está danificado ou crimpado incorretamente, a mão-de-obra 
e os materiais deverão ser substituídos às expensas da Contratada. 

3.2.6 - Ao final da execução dos serviços, toda a instalação deverá ser certificada. 

3.2.7 - Quando ocorrer a instalação de cabeamento estruturado, os pontos de telefonia deverão 
ser considerados pontos de lógica, para efeito de custos unitários. 

3.2.8 - Quando ocorrer a instalação de Fibras Ópticas (backbone ou interligação de 
DIO’s/Terminadores ópticos), deverá ser considerado um (01) ponto lógico por cada fibra com 
duas fusões, para efeito de custos unitários. 

3.3 - Atividades específicas para as instalações elétricas: 
 
3.3.1 - Todas as conexões entre cabos e barramentos, deverão ser feitas com terminais pré-
isolados, apropriados, devidamente apertados com ferramentas adequadas, de maneira a que se 
tenha a menor resistência elétrica de contato possível. 

3.3.2 - Todas as partes sobre tensão deverão ser isoladas das demais por isoladores apropriados. 

3.3.3 - As tomadas utilizadas deverão ser todas do tipo ABNT NBR 14136:2002, última versão em 
vigor. 

3.3.4 - Os circuitos alimentadores deverão utilizar cabos tipo sintenax Pirelli ou similar 
previamente aprovado. 

3.3.5 - Os circuitos de distribuição deverão utilizar cabos tipo PP 3x4,0mm2 ou 3x2,5mm2, 
conforme a quantidade de tomadas, ampacidade e queda de tensão. 

3.3.6 - Tanto os circuitos dos alimentadores quanto os de distribuição, deverão ser exclusivos para 
equipamentos de informática, não devendo ser utilizados para outras finalidades. 

3.3.7 - Todas as ligações dos condutores aos bornes e demais dispositivos, deverão ser feitos de 
modo que seja assegurada a resistência mecânica adequada, contato elétrico com a menor 
resistência e maior durabilidade possível. 
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3.3.8 - Deverá ser executada a alimentação elétrica para os ativos de rede e demais 
equipamentos, nos shafts de cada pavimento, nos pontos de convergência de cada setor e no 
Data Center, através de circuitos exclusivos e independentes, preferencialmente considerando 
alimentação proveniente de quadros ligados a no breaks ou geradores quando existentes. 

3.3.9 - As instalações deverão seguir as normas 5410/19 da ABNT, e os materiais apresentarem 
certificados do INMETRO. 

3.3.10 - Os disjuntores de baixa tensão, destes circuitos, deverão estar de acordo com a norma 
brasileira NBR-NM 60898. 

3.3.11 - As tomadas 3 pinos, 250 volts, 20A, deverão ter a fase sempre à direita e apresentar 
valores de, no máximo, 1 Volt entre neutro e terra e 03 ohms de impedância. O aterramento 
deverá ser independente e exclusivo. 

3.4 - Serviços de instalação de sistema de aterramento: 

3.4.1 - As malhas de aterramento serão construídas em forma de polígono, composto por 
associação de triângulos eqüiláteros, com 3m de lado cada um. 

3.4.2 - Os triângulos deverão ser em quantidade suficiente para se obter resistência de terra 
menor ou igual a 5 Ohms. 

3.4.3 - Deverão ser adotado aterramento do tipo Copperweld rosqueável. As hastes de cobre 
deverão ser interligadas entre si com cordoalha de cobre de seção igual ou superior a 25mm2. As 
conexões entre a cordoalha e as hastes, serão feitas por intermédio de conectores mecânicos. 

3.4.4 - Nos vértices dos triângulos deverão ser confeccionadas caixas de alvenaria com tampa 
tipo T16, de maneira a possibilitar medição e vistoria. 

3.4.5 - No vértice mais próximo do local de derivação, deverá ser passado, cabo isolado, com 
seção igual ou superior a 16mm2, que interligará a malha ao Quadro  de Distribuição de Energia 
Estabilizada (QDEE). 

3.4.6 - Os cabos de aterramento deverão ser protegidos fisicamente em toda sua extensão por 
eletrodutos. 

3.4.7 - Os serviços de instalação consistem basicamente das seguintes atividades: 

a) Determinar o local em que a malha será instalada; 

b) Inserir as hastes no solo, nos locais dos vértices; 

c) Interligar as hastes, por intermédio da cordoalha; 

d) Escolher um dos vértices e medir a resistência da malha, para verificar se a resistência 
requerida foi alcançada; 

e) Caso a resistência não tenha sido obtida, deve-se repetir os procedimentos, com 
inserção de hastes e conexão de cordoalhas adicionais, até que se obtenha o resultado 
requerido.  

f) Em seguida confeccionar as caixas de alvenaria, adequadas para tampa T16; 

g) Fazer as conexões definitivas entre as cordoalhas e as hastes; 

h) Instalar eletrodutos do vértice da malha até o Quadro de Distribuição de Energia 
Estabilizada; 

i) Conectar o cabo de derivação na haste de aterramento e interligá-lo com o barramento 
de terra do QDEE; 

j) Recompor a alvenaria danificada; 
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k) Fazer a limpeza dos locais afetados pelo serviço. 

4 - DOS TESTES 

a) Os certificados de garantia, contendo todos os testes, deverão ser fornecidos ao Contratante 
em, no máximo, 15 (quinze) dias úteis, após o serviço estar concluído. 

b) A Contratada deverá apresentar planilha de testes e resultados, datada e assinada pelo 
executante que deverá ser visada pelo Contratante. 

c) As instalações serão homologadas pelo Contratante, somente depois de testadas e 
certificadas, mediante apresentação de toda a documentação. 

d) Estes serviços serão quantificados por unidade (um), ou seja, por cada um dos 04 (quatro) 
tipos de testes, executados nos locais de instalação (subitens 4.1.2 a 4.1.5). 

4.1 - Serviços de Testes: 

a) Após a execução dos serviços, deverão ser feitos todos os testes necessários para 
comprovar que as instalações estão em condição de funcionar corretamente e, de acordo 
com as especificações e normas. 

b) Para comprovação das condições das instalações deverão ser emitidos certificados 
de garantia dos serviços, descrevendo claramente os resultados, determinando os locais e 
apresentando os números de identificação dos pontos. 

c) Os certificados de garantia dos cabos e fibras deverão ser os relatórios gerados 
diretamente do instrumento de teste. 

d) Todos os certificados deverão conter, além dos resultados, das análises destes e da 
localização, as datas que foram executadas e a assinatura do Engenheiro responsável 
pelo serviço. 

4.1.2 - Testes de Instalação Lógica: 

4.1.2.1 - Relatório ponto a ponto, com verificação de impedância, taxa de transmissão de dados e 
escaneamento da rede de 100Mbp/s até a 1Gbp/s. 

4.1.2.2 - Cabos UTP e STP: 

a) Wire Map; 

b) Propagation Delay; 

c) Next; 

d) Attenuation; 

e) ACR; 

f) Impedância; 

g) Loop Resistance; 

h) Capacitância. 
 

4.1.2.3 - Certificação nos Enlaces de Fibra Óptica: 

a) Todas as medições deverão ser realizadas com a utilização de equipamentos que 
suportem as especificações para transmissão em Gigabit Ethernet com uso de VCSEL 
em dois comprimentos de onda; 
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b) Deverá ser mensurada a atenuação em ambos os sentidos de cada fibra; 

c)  As medições referentes à Capacidade de Transmissão deverão ser realizadas com o 
uso de Power Meter e Fontes de Luz que estejam em acordo com as especificações da 
norma ANSI/EIA/TIA 455 e seus anexos; 

d) A garantia de desempenho do enlace óptico deverá atender aos parâmetros 
especificados na norma ANSI/EIA/TIA 568B.3; 

4.1.3 - Testes de Instalação Elétrica: 

a) Teste de isolamento entre cabos; 

b) Medição de tensão, no quadro elétrico, entre fases, entre fases e neutro e entre fases e 
terra; 

c) Medição de tensão, nas tomadas, entre fase e neutro, fase e terra e neutro e terra. 

d) Medição de polaridade nas tomadas. 

4.1.4 - Testes da Malha de Aterramento: 

a) Teste de resistência de aterramento; 

b) Teste de continuidade de fechamento da malha; 

c) Teste de continuidade do condutor que se derivará da malha. 

 
4.1.5 - Testes Especiais: 

a) Quando necessário, a Contratada, deverá, fazer análise da rede elétrica de locais onde 
executou ou executará os serviços. Para esta finalidade, deverá possuir no Estado do 
Rio de Janeiro, instrumentos de análise e Técnicos ou Engenheiros habilitados a 
manuseá-los. 

b) Estas análises poderão ser de estudos de harmônicos, fator de potência, flutuações de 
rede ou outros que se fizerem necessários. 

c) Quando as análises forem para avaliar distúrbios, ocorridos após a Contratada ter feito 
serviços na instalação elétrica, estas serão feitas a suas expensas, mesmo que 
posteriormente, seja constatado não ser a causadora do problema. 

d) Nos testes com medições, apresentar planilha de resultados, datada e assinada pelo 
executante para ser visada pelo Contratante. 

e) Relatório ponto a ponto, para verificar impedância, taxa de transmissão de dados, 
escaneamento das instalações cat 5e até 100 Mbp/s. Para categoria 6 até 1 Gbp/s. 
Para os cabos ópticos de 1à 10Gbp/s (dependendo da solicitação da Contratada), com 
fornecimento de toda a documentação. 

f) As instalações serão homologadas após testadas e certificadas pela Contratada e 
aprovadas pela Fiscalização do Contratante. 

5 - DA DOCUMENTAÇÃO / AS BUILT 

5.1 – Para os grupos Simples e Médio será obrigatória a apresentação e entrega de toda a 

documentação em meio digital relativa aos testes e mapeamento, tais como: croquis plotado, 

certificação dos pontos, certificado de garantia dos serviços, visado por representante técnico da 

Contratada. 
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5.2 – Para os grupos Superior e Especial será obrigatória a apresentação e entrega de toda a 

documentação em meio digital relativa aos testes e mapeamento, tais como: plantas plotadas, as 

built, diagramas, isométricas, planilhas, relatórios de tráfego e taxas de transmissão, assim como 

a apresentação e entrega dos documentos de certificação da rede, certificado de garantia dos 

serviços, dos materiais, componentes, dispositivos e equipamentos, da garantia estendida.  

6 - DAS OBSERVAÇÕES GERAIS 

6.1 - Os cordões UTP deverão ser montados em fábrica, testados em laboratório e fornecidos com 
reserva técnica adicional de 20%. 

6.2 - Não serão toleradas emendas. 

6.3 - As canaletas de acondicionamento das redes lógica e elétrica deverão ser totalmente 
independentes. 

6.4 - Os conectores cat 5e deverão ser montados com ferramentas e equipamentos apropriados, 
utilizando os 4 pares, não sendo permitida solda nos cabos metálicos. 

6.5 - Os materiais utilizados deverão ser provenientes de um único fabricante, com garantia 
mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação, incluindo substituição de componentes 
defeituosos. 

6.6 - Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços, atenderão as 
especificações e as prescrições em sua Norma (NBR) específica. 

6.7 - Tubulações, canaletas e bandejamentos deverão ser dimensionadas com reserva técnica 
adicional de 30%. Nas rotas horizontais sobre rebaixos os cabos deverão ser embutidos em seal 
tube e nas prumadas e chegadas aos racks, em canaletas metálicas. 

6.8 - As redes deverão ser instaladas de acordo com as normas EIA/TIA 568, 569-A e IEEE 
802.3Z. Todos os materiais e procedimentos utilizados devem estar de acordo com os 
especificados pela norma ANSI/EIA/TIA 568 B.3. 

7 - DOS MATERIAIS, ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE REDES 
ELÉTRICAS E  LÓGICAS 

7.1 - Os materiais, componentes, equipamentos, acessórios e dispositivos a serem fornecidos e 
instalados deverão seguir as especificações abaixo: 

7.1.1 - Rede Elétrica 

7.1.1.1 - Cabos 

7.1.1.1.1 - Cabos de força para instalações externas: 

a) Normas: NBR6880 e NBR7288; 

b) Classe de tensão: 0,6/1 KVA; 

c) Condutor: fios de cobre eletrolítico, tempera mole, encordoamento classe 2; 

d) Isolação: composto termoplástico de cloreto de polivinila (70°C); 

e) Cobertura: composto termoplástico de cloreto de polivinila, tipo ST1; 

f) Com características de não propagação do fogo. 
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7.1.1.1.2 - Cabos de força para instalações internas: 

a) Normas: NBR6880 e NBR6148; 

b) Classe de tensão: 750V; 

c) Condutor: fios de cobre eletrolítico, tempera mole, encordoamento classe 1; 

d) Cobertura: composto termoplástico de cloreto de polivinila; 

e) Com características de não propagação do fogo. 

7.1.1.1.3 - Cabos de distribuição: 

a) Normas: NBR6880; 

b) Classe de tensão: 750V; 

c) Quantidade de condutores: 3; 

d) Condutores: flexíveis, formados por fios de cobre eletrolítico, tempera mole, classe 4; 

e) Isolação: composto termoplástico de cloreto de polivinila flexível (70°C); 

f) Cobertura: composto termoplástico de cloreto de polivinila, na cor preta; 

g) Com características de não propagação do fogo. 

7.1.1.2 - Disjuntores e Quadros 

7.1.1.2.1 - Disjuntores de baixa corrente (6A a 50A) para montagem de quadro: 

a) Norma: DIN; 

b) Termomagnéticos; 

c) Fixação por base de trilho; 

d) Tensão nominal máxima: 440 V; 

e) Capacidade de interrupção: maior ou igual a 10 KA; 

f) Classe de proteção: IP00; 

g) Largura modular: 18mm; 

h) Quantidade de polos: 1, 2 ou 3 conforme a aplicação. 

 

7.1.1.2.2 - Disjuntores de baixa corrente (10A a 50A) para adequação de quadros padrão 

NEMA: 

a) Norma: NEMA; 

b) Termomagnético; 

c) Tensão nominal máxima: 415 V; 

d) Capacidade de interrupção: maior ou igual a 10 KA; 

e) Quantidade de pólos: 1, 2 ou 3 conforme a aplicação; 

f) Largura: 25,4 mm. 

7.1.1.2.3 - Disjuntores de média corrente (50A a 500A): 

a) Norma: NEMA ou IEC; 

b) Termomagnéticos; 

c) Elemento térmico: ajustável; 

d) Elemento magnético: ajustável; 

e) Tensão nominal máxima: 600 V; 



  
 
 
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

TR – PE-RP Nº 019/11 
9 

f) Capacidade de interrupção: maior ou igual a 10 KA; 

g) Quantidade de pólos: 3. 

7.1.1.2.4 - Quadros Elétricos: 

a) Norma: NBR5410; 

b) Grau de proteção: IP54; 

c) Instalação: sobrepor e/ou embutir, conforme a demanda local; 

d) Estrutura: Chapa 14 USG; 

e) Laterais porta e espelho: chapa 16 USG; 

f) Pintura: eletrostática com tinta epóxi; 

g) Montagem de equipamentos internos: sobre trilhos, conforme norma DIN; 

h) Porta equipada com fecho rápido. 

i) Com barramentos de cobre para as fases; 

j) Com barramentos de cobre para neutro e terra, isolados entre si e para a carcaça; 

k) Com tampas plásticas para os espaços de abertura do quadro não utilizados; 

l) Com identificadores dos disjuntores e legenda que permita a correlação entre estes e 
os locais que os circuitos atenderão; 

m) Deverá ser considerada a mão-de-obra de montagem; 

n) Capacidade para no mínimo 12 disjuntores monofásicos da norma DIN, com 
ampliações de acordo com as instalações; 

o) Quantidade: De acordo com as instalações de cada local. 

7.1.1.3 - Tomadas para equipamentos de informática: 

a) Norma: ABNT NBR 14136:2002; 

b) Configuração: 2P+T; 

c) Tensão de serviço: 250V; 

d) Capacidade: 20 A; 

e) Montada em material termoplástico; 

f) Cor: Marfin ou cinza. 

7.1.1.4 - Régua de tomada: 

a) Material: Aço; 

b) Bitola: 16 USG; 

c) Pintura: eletrostática com tinta epóxi; 

d) Com tomadas ABNT NBR 14136:2002 ou NEMA 5-15R; 

e) Com cabo 3x2, 5mm2 de 2m e/ou 5m e pino de tomada 2P+T com amperagem de 25 
A; 

f) Quantidade de tomadas: variada. 

7.1.1.5 - Materiais de aterramento 

7.1.1.5.1 - Haste de aterramento: 

a) Normas: NB-82, MB392, MB226, NB309 e TB19; 

b) Tipo: Prolongável, com rosca em ambas as extremidades; 

c) Comprimento: 3m; 

d) Diâmetro: ¾”; 



  
 
 
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

TR – PE-RP Nº 019/11 
10 

e) Revestimento: camada de cobre, com 254 microns; 

f) Processo de revestimento: eletroposição anódica; 

g) Com luva de emenda em liga de cobre para permitir o prolongamento. 

7.1.1.5.2 - Cordoalha: 

a) Normas: NBR5111 e NBR7575; 

b) Cabo de cobre nú; 

c) Formação: 7 fios de cobre eletrolítico, têmpera meio dura; 

d) Classe de encordoamento: 2 A 

7.1.1.5.3 - Conector para aterramento: 

a) Material: liga de cobre de alta resistência mecânica; 

b) Com parafuso de fixação de bronze; 

c) para haste diâmetro ¾” 

7.1.1.5.4 - Tampa de ferro: 

a) Tipo: T16; 

b) Material: ferro fundido; 

c) Dimensões: moldura - 31x31 cm; 

d) Tampa - 26x26 cm 

7.1.1.5.5 - Material para caixa de aterramento: 

a) Cimento; 

b) Areia; 

c) Tijolos maciços 

Observação: Deverão ser considerados todos os materiais necessários e na quantidade 
adequada, para construção de cada caixa. 

7.1.1.6 – Equipamentos Elétricos: 

7.1.1.6.1 – No-Break: potência nominal 2 KVA, fator de potência 0.9, tensão de entrada bivolt 
(127/220 V), faixa de operação +/ - 15%; tensão de saída bivolt (127/220 V), inteligente, 
frequência: 60 HZ (+/- 0,5%), distorção harmônica menor que 5%, regulação estática de +/- 2%. 
Led's indicadores de ligado/desligado, rede normal, sobrecarga, bateria em descarga, bateria em 
nível baixo. Sinalização sonora de bateria em descarga, falta de rede, bateria em nível baixo. Com 
mínimo de 4 tomadas 3 polos de saída, proteção contra surtos de energia, carcaça  de alta 
resistência, autonomia 15 minutos a plena carga, com 1 ano de garantia. 

7.1.1.6.2 – Estabilizador Eletrônico de Tensão: potencia nominal 1KVA, (IEC 686-1, NBR 
10491, 92/88); tensão de entrada bivolt (127/220 V), faixa de operação +/ - 15%. Freqüência: 60 
Hz (+/-5%); tensão de saída de bivolt (127/220 V); proteções contra curto circuito in/out, 
sobrecarga de saída, sub e sobre tensão; Led's indicadores de ligado/desligado, sub e sobre-
tensão, com mínimo de 4 tomadas 3 polos de saída, carcaça  de alta resistência, com 1 ano de 
garantia.  

7.1.1.6.3 - Transformador isolador trifásico a seco de Baixa Tensão: Tipo de ligação Triângulo 
Estrela + Neutro; bobinas em alumínio ou cobre, revestidas com material isolante (verniz poliéster 
ou resina epóxi); Grau de proteção IP21; Sistema de resfriamento AN; Classe de isolação 1,2kV; 
Classe de temperatura B (80ºC); Núcleo magnético composto de lâminas de aço silício; Conexões 
em parafusos ou barramentos e borneira de entrada e saída; refrigeração por ar natural; gabinete 



  
 
 
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

TR – PE-RP Nº 019/11 
11 

metálico de proteção (pintura eletrostática Cinza N6,5); rodas bidirecionais. Confeccionado em 
ambiente controlado isentando de possíveis contaminações e seguindo as normas técnicas e 
ensaios conforme ABNT NBR 10295 e 5380. 

a) Tensões:  

 Primária nominal trifásica : 380V; 400V; 

 Secundária nominal trifásica : 220V  

 Freqüência industrial: 60 Hz 

b) Potências: 30KVA, 50 KVA, 80KVA, 100KVA. 

7.1.2 - Rede Lógica 

7.1.2.1 - Patch Pannel RJ45 24 ou 48 portas Categoria 5e: 

a) Conectores IDC 

b) Categoria 5e 

c) 1 trançamento interno, no mínimo; 

d) Contatos com banho de ouro de 50 micro-polegadas; 

e) Resistência de contato máxima de 23 mΩ; 

f) Suportar no mínimo 700 inserções de plugs RJ45; 

g) Taxas de transmissão de até 100 Mbps (FastEthernet); 

h) Conectorização e manutenção pela frente do rack; 

i) Guias para acomodar cabos no corpo do patch pannel e anéis guias para organizar patch 
cords, com braçadeiras em velcro para organizar todos os cordões e cabos. 

7.1.2.2 - Patch Pannel RJ45 24 ou 48 portas Categoria 6: 
 
a) Conectores IDC 

b) Categoria 6 

c) 1 trançamento interno, no mínimo; 

d) Contatos com banho de ouro de 50 micro-polegadas; 

e) Resistência de contato máxima de 23 mΩ; 

f) Suportar no mínimo 700 inserções de plugs RJ45; 

g) Taxas de transmissão de até 1 Gb (Gigabit Ethernet); 

h) Conectorização e manutenção pela frente do rack; 

i) Guias para acomodar cabos no corpo do patch pannel e anéis guias para organizar patch 
cords, com braçadeiras em velcro para organizar todos os cordões e cabos. 

7.1.2.3 - Patch Pannel Gerenciável 24 Categoria 6: 
 

 Devem possuir saídas RJ45, modulares, posição por posição que permitam aceitar conectores 
UTP categoria 6, de acordo com a norma ANSI TIA/EIA 568B. 

 Devem ser angulares para melhor organização dos patch cords. 
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 Devem permitir substituição de conectores individuais, e em caso de falha, deve poder 
substituir apenas o suporte modular para 4 ou 6 posições sem ter que desmontar totalmente o 
patch panel. 

 Não serão aceitos patch panels não-modulares montados com blocos tipo 110. 

 Deverão ser instaladas tampas cegas pretas para se completar todas as posições modulares 
ainda não utilizadas nos patch panels. 

 Devem permitir trabalhar com o mapa de pinagem T568A ou T568B. 

 Devem apresentar Leds em todas as suas portas para poder identificar as portas que deverão 
ser trabalhadas quando receberem uma ordem de serviço; 

 Deverá ter as conexões preparadas para interligação dos patch panels ao equipamento coletor 
de informações (Scanner), através de cabos vindos com o mesmo; 

 Devem ter 19” de largura para ser instalados nos gabinetes existentes, ou racks fornecidos, 
devendo acomodar ao menos 24 posições por altura universal U (4,45cm). 

 Devem permitir a conexão total das saídas de informação de todas as aplicações (dados, voz, 
etc), perfeitamente identificados no painel, e com todos os requerimentos para facilitar a 
administração e manejo da rede, de acordo com a norma ANSI/TIA/EIA 606A. 

 Devem contar com uma proteção plástica transparente ou um suporte mecânico destinado a 
proteção das etiquetas a fim de que o adesivo não seja o único método de suporte, além de 
impedir o contato direto das mãos do técnico ou outros objetos, garantindo com isto maior 
longevidade das informações de acordo com a norma ANSI/TIA/EIA 606A. 

 A instalação dos patch panels deve se dar de tal forma que se minimize o comprimento dos 
patch cords. 

 Os patch panels devem ser certificados UL Listed e CSA registrado, para garantir que os 
elementos oferecidos tenham sido avaliados por estes laboratórios.  

 Devem ser patch panels categoria 6 que NÃO necessitem ferramentas de impacto – “punch 
down” – tipo 110 para montagem. 

 Deverão ser elaborados e construídos pelo mesmo fabricante de conectividade; 

 O fabricante deverá contar com certificação IS0 9001 e ISO 14001 vigente 

7.1.2.4 - Patch cord gerenciável – Categoria 6 
 

 Conectores RJ45/RJ45 categoria 6; 

 Devem exceder e superar as recomendações da TIA/EIA-568-B.2-1 para Categoria 6. 

 Devem ter uma impedância de entrada sem diferir dos 100 Ω + 32% e com resposta de 
freqüência superior a 250Mhz (verificado por teste no ETL). 

 Devem ser testados e APROVADOS pelo ETL para categoria 6, sendo necessário anexar os 
documentos da certificação ETL para os Patch cords na proposta. 

 Os patch cords para a conexão dos equipamentos do usuário final devem ser construídos com 
conectores macho (plugs) tipo RJ45 em ambas as extremidades. O cabo utilizado para estes 
patch cords deverá ser cabo flexível (condutores multifilares) categoria 6, 23 ou 24 AWG de 
cobre em par trançado e ter as mesmas características de desempenho nominais do 
cabeamento horizontal especificado.  

 O comprimento máximo destes patch cords será de 3m. 
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 Os contatos dos conectores RJ45 devem ter um folheamento de 50 micropolegadas de ouro, 
de acordo com a FCC parte 68 subparte F, com sistema antifisgamento e deve ser anexado o 
catálogo do elemento onde se possa verificar este requerimento. 

 Deverá apresentar um quinto elemento de cobre responsável pela verificação da continuidade 
física do patch cord, assim quando o mesmo tiver uma ruptura física, ou uma nova instalação, 
os mesmos serão reconhecidos pelo equipamento De Gerenciamento Principal (Master) e 
assim informar aos técnicos. 

 O conector deve ser desenhado com um mecanismo integral de bloqueio que proteja o ajuste 
mecânico da conexão (lingüetas) contra fisgamento acidental, ao qual depois de haver sido 
inserido, sirva de proteção para não ser extraído de forma acidental. 

 Os plugs devem contar com tecnologia de-embeded de acordo a TIA/EIA 568B.2. 

 Os patch cords deverão ter um sistema que controle a tensão a que se submetem no processo 
de instalação. Este sistema deve ser parte integral do processo de fabricação do patch cord na 
planta do fabricante. Este sistema deve preservar o raio de curvatura de 1” ao ser inserido o 
plug no conector. 

 Não serão aceitos patch cord fabricados localmente. 

 Todos os patch cords deverão ser originais de fábrica, elaborados e construídos pelo mesmo 
fabricante da conectividade e pré-certificados como estipulado na TIA/EIA, e deverão vir em 
suas bolsas originais de empacotamento tal como saem da fábrica. 

 Deverão ser certificados UL Listed e CSA registrado, para garantir que os elementos oferecidos 
tenham sido avaliados por estes laboratórios.  

 Cabo UTP, 4 pares categoria 6; 

 Deverão ser elaborados e construídos pelo mesmo fabricante de conectividade; 

 O fabricante deverá contar com certificação IS0 9001 e ISO 14001 vigente 

7.1.2.5 - Patch Cord de Espelhamento para Racks: 

 Devem exceder e superar as recomendações da TIA/EIA-568-B.2-1 para Categoria 6. 

 Os patch cords para a conexão dos equipamentos do usuário final devem ser construídos em 
uma extremidade com conector macho (plug) tipo RJ45 e na outra extremidade conector fêmea 
Categoria 6. O cabo utilizado para estes patch cords deverá ser cabo rígido categoria 6, 23 ou 
24 AWG de cobre em par trançado e ter as mesmas características de desempenhos nominais 
do cabeamento horizontal especificado.  

 O comprimento máximo destes patch cords será de 3m. 

 Os contactos dos conectores RJ45 devem ter um folheamento de 50 micropolegadas de ouro, 
de acordo com a FCC parte 68 subparte F, com sistema antifisgamento e deve ser anexado o 
catálogo do elemento onde se possa verificar este requerimento. 

 O conector deve ser desenhado com um mecanismo integral de bloqueio que proteja o ajuste 
mecânico da conexão (lingüetas) contra fisgamento acidental, ao qual depois de haver sido 
inserido, sirva de proteção para não ser extraído de forma acidental. 

 Os plugs devem contar com tecnologia de-embeded de acordo a TIA/EIA 568B.2. 

 Os patch cords deverão ter um sistema que controle a tensão a que se submetem no processo 
de instalação. Este sistema deve ser parte integral do processo de fabricação do patch cord na 
planta do fabricante. Este sistema deve preservar o raio de curvatura de 1” ao ser inserido o 
plug no conector. 
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 Não serão aceitos patch cord fabricados localmente. 

 Todos os patch cords deverão ser originais de fábrica, elaborados e construídos pelo mesmo 
fabricante da conectividade e pré-certificados como estipulado na TIA/EIA, e deverão vir em 
suas bolsas originais de empacotamento tal como saem da fábrica. 

 Deverão ser certificados UL Listed e CSA registrado, para garantir que os elementos oferecidos 
tenham sido avaliados por estes laboratórios. 

 Deverão ser elaborados e construídos pelo mesmo fabricante de conectividade; 

 O fabricante deverá contar com certificação IS0 9001 e ISO 14001 vigente. 

7.1.2.6 - Painel de Gerenciamento 

 Deve ser obrigatoriamente conectado diretamente a parte traseira do patch panel modular, com 
o objetivo de eliminar a necessidade de utilização de espacos de rack. 

 O hardware de gerenciamento principal deve possibilitar a interligação com até outros 50 
hardwares de gerenciamento principal via portas de conexão LAN. 

 A instalação do hardware de gerenciamento principal requer a instalação de um módulo de 
interface para configuração local e acesso a usuários. 

 Possui duas porta RJ45 1000 Base TX, sendo uma para ser interligado a outro painel de 
Gerenciamento em modo serial ( atingindo o limite de 50 paíneis em cascateados)  e a outra 
porta que pode ser interligado ao switches e com o uso dessa conexão existente (internet, FR 
ou qualquer outra que o cliente estiver utilizando) poderá providenciar a troca de informações 
com outro Painel de Gerenciamento instalado em qualquer site desse cliente, tendo com isso 
gerenciamento de todas as suas unidades em tempo real ; 

 Cada Painel de Gerenciamento pode ser conectado em até 03 unidades de Modulo de 
Expansão. 

 Cada Painel de Gerenciamento deve ser alimentado por 12VDC 

 Todas as alterações de interligação de camada física, interrupções devido a quebra do patch 
cord ou retirada voluntária ou acidental serão informadas ao operador de sistema através de 
email ou um tipo de alarme; 

 A interligação entre o painel de gerenciamento e o módulo de expansão patch cord proprietário 
da solução de gerenciamento; 

 Deverá realizar as seguintes funções: 

 Comunicação com patch panels inteligentes 

 Gravação das informações de conectividade 

 Comunicação com outros controladores de sistema 

 Comunicação via Ethernet com o Software de Gerenciamento 

 Capacidade de Geração de ordem de trabalho para qualquer site em tempo real; 

 Atualização em tempo real do banco de dados quando houver a realização de ordens de 
serviço. 

 Capacidade de agendar tarefas e alterações de acordo com as determinações do operador; 

 O painel de gerenciamento deverá comunicar-se obrigatoriamente seguindo a topologia estrela, 
o qual não permite a possibilidade de interrupção na comunicação de outros dispositivos, caso 
ocorra algum problema em um cabo específico. 
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 Não será aceito comunicação do painel de gerenciamento com os patch panels através de 
arquitetura de interconexão serial bus. 

 O sistema deverá garantir a capacidade plug and play entre qualquer patch panel inteligente a 
qualquer dispositivo de gerenciamento que possa vir a ser instalado no rack a qualquer 
momento. 

 O painel de gerenciamento deverá obrigatoriamente não utilizar tela LCD, ou seja o técnico 
deve interagir com o sistema cumprindo ordens de trabalho e localizando pontos através de 
uma varredura proporcionada por botões no localizados no proprio patch panel e com feedback 
visual via continuidade proporcionada pelos patch cords e sinalização de leds em tempo real.  

 Em virtude do painel de gerenciamento não necessitar da confirmação do operador para a 
tarefa executada (“Botão de confirmação”) elimina, portanto, qualquer possibilidade de que 
uma instalação realizada de forma diferente da prevista na Ordem de serviço seja considerada 
correta pelo sistema de gerenciamento, além de reportar automaticamente ao Administrador do 
sistema todas as manobras realizadas pelo operador previstas ou não na Ordem de Serviço. 

 O painel de gerenciamento deverá obrigatoriamente permitir o rastreamento horizontal de patch 
panels e vertical de racks. 

 O painel de gerenciamento deverá obrigatoriamente verificar de forma automática a integridade 
de todas as manobras, dispensando qualquer intervenção do técnico. 

 Deve ser capaz de gerenciar um número ilimitado de equipamentos do sistema de 
gerenciamento. 

 Através de sua porta ethernet, deve ser capaz de programar as configurações da rede sem o 
uso de dispositivos externos. 

 Deve ser capaz de indicar quando um hardware inteligente estiver se comunicando com o 
software de gerenciamento. 

 Deverão ser elaborados e construídos pelo mesmo fabricante de conectividade. 

 O fabricante deverá contar com certificação IS0 9001 e ISO 14001 vigente. 

7.1.2.7 - Módulo de Expansão de Gerenciamento 

 Deve ser obrigatoriamente conectado diretamente a parte traseira do patch panel modular, com 
o objetivo de eliminar a necessidade de utilização de espacos de rack. 

 O módulo de expansão tem por função expandir a capacidade do hardware de gerenciamento 
principal para patch panels adicionais através da porta de expansão do hardware de 
gerenciamento principal. 

 Até 3 (três) níveis adicionais de módulos de expansão com patch panels podem ser 
conectados a cada hardware de gerenciamento principal. 

 A instalação do módulo de expansão requer a instalação de um módulo de interface para 
configuração local e acesso a usuários. 

 A utilização deste hardware elimina a necessidade de utilização de espaços de rack adicionais, 
pois o mesmo se conecta diretamente ao patch panel gerenciável. 

 Deve utilizar a mesma fonte de alimentação do Painel de Gerenciamento. 

 Deverão ser elaborados e construídos pelo mesmo fabricante de conectividade. 

 O fabricante deverá contar com certificação IS0 9001 e ISO 14001 vigente. 
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7.1.2.8 - Software de Gerenciamento para o Sistema Inteligente 

 O Sistema deve ser baseado em uma arquitetura de servidor de cliente 

 O software de gerenciamento e controle deve ser baseado em web e possuir interface 
amigável em ambiente Web; 

 Deve possuir  base de dados existente tem por um dos objetivos documentar toda a 
infraestrutura de cabeamento existente, mantendo-se a par de todos seus recursos; 

 Podem ser criadas ordens de serviços para providenciar mudanças, retiradas ou adições de 
pontos em qualquer site; 

 Permite a visualização de todos os racks, links e equipamentos existentes; 

 Monitoramento de todas as interligações e equipamentos ativos conectados em rede; 

 Todas as alterações que foram realizadas em sua rede são monitoradas em tempo real e a 
base de dados é atualizada sempre após qualquer alteração; 

 Capaz de fornecer todos os tipos de relatórios como mapas de pontos e outros conforme a 
necessidade do cliente; 

 Deve poder detectar e localizar fisicamente elementos na rede. Para a detecção dos 
dispositivos não deve ser necessária a instalação de nenhum software adicional nas estações 
de trabalho a serem detectadas. Através da mesma característica deve ser possível localizar-
se imediatamente invasores internos do sistema;  

 Deve ser capaz de produzir relatórios diversos como relatórios de estado de conexões, 
elementos conectados, etc; 

 Deve ser compatível com sistema de VoIP e sistema de DPoE; 

 Deve poder ser configurado de modo a enviar automaticamente mensagens via e-mail quando 
ocorram eventos determinados detectados pelo sistema; 

 Deve possuir um sistema de senhas e níveis de acesso de modo a possibilitar o controle e 
limitação de acesso de diferentes usuários; 

 Através do software de gerenciamento deve ser possível ativar os LEDs nas portas dos painéis 
para indicar remotamente as portas a serem analisadas, conectadas ou desconectadas pelos 
técnicos nas salas de comunicação. Deve haver pelo menos dois tipos de indicação em cada 
LED das portas dos patch panels indicando atividade a atividade a ser executada seja de 
conexão ou de desconexão de patch cords; 

 Como opcional o sistema deve ter a possibilidade de ser integrado com outros sistemas de 
gestão de redes; 

 O modulo de software deve permitir o gerenciamento remoto do sistema a partir de qualquer 
ponto da rede com permissão para isto, sem que seja necessária a instalação de softwares 
clientes proprietários em cada ponto de rede ou qualquer ponto remoto de onde o 
gerenciamento possa ser realizado; 

 Todas as alterações podem ser informadas em tempo real ao operador através de mensagens 
eletrônicas (emails); 

 Para cada usuário é atribuído uma senha e login; 

 As permissões de uso podem ser definidas por tipo de grupos (TI, tecnicos, etc); 

 Catalogo completo de todos os equipamentos ativos e passivos de rede; 

 Deve ter a possibilidade, como opcional, de controlar e monitorar sistemas de controle e 
sensores, como por exemplo, sensores de presença; 

 Deve ter a possibilidade, como opcional, de indicar no topo de cada rack, quais racks estão 
envolvidos com a conexão que esta sendo efetuada ou monitorada. 
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 Informação completa de um enlace através de um simples clique do mouse na porta do patch 
panel; 

 Procedimento de criação de uma ordem de trabalho em tempo real; 

 Criação de vários tipos de relatórios de acordo com as exigências do cliente; 

 Deve permitir um número ilimitado de usuários simultaneamente; 

 Deve possuir uma base de dados baseada em MS-SQL ou My-SQL; 

 Deve possibilitar a gerenciamento de sites remotos sem que seja necessária a instalação de 
um software exclusivo para o site remoto; 

 Deve possibilitar a definição de enlaces seguros especiais os quais serão monitorados em 
tempo real sendo que qualquer alteração nos mesmos será notificada on-line; 

 Deve possuir a capacidade de localizar automaticamente portas disponíveis nos switches da 
rede. Esta localização deve seguir regras determinadas pelo usuário quanto à área de conexão 
e tipo de serviço prestado. 

 O software deve ter a capacidade de provisão automática sendo necessário ao usuário no 
software do sistema somente deslocar uma área de trabalho de seu lugar original para seu 
lugar de destino e o sistema deve realizar todos os cálculos para a provisão de serviços 
telefônicos e de rede tomando-se em consideração os tipos de serviço desejados e as áreas de 
conexão que podem ser utilizadas bem como os recursos disponíveis. 

 O software deve possuir uma interface gráfica de fácil utilização do tipo Windows Explorer 

 O software deve disponibilizar backups automáticos da base de dados, assim como 
disponibilizar também meios de se realizar backups manuais da base de dados 

 O software deve ser capaz de encontrar e inserir automaticamente na base de dados os dados 
dos hardwares do Sistema Inteligente (painéis, controladores) instalados no edifício. 

 O software deve ser capaz de configurar e inserir dados automaticamente na base de dados 
sobre todos os equipamentos gerenciáveis que fazem parte da rede 

 O software deve ser capaz de encontrar e inserir automaticamente na base de dados todos os 
dispositivos IP conectados à rede 

 O software deve ser capaz de identificar a localização física de qualquer dispositivo IP 
conectado à rede 

 O software deve ser capaz de detectar mudanças de configuração em um equipamento de 
rede gerenciável que faça parte de rede. 

 O software deve ser capaz de detectar quando um dispositivo IP tem sua localização física 
mudada 

 O software deve ser capaz de definir um conjunto de condições específicas do sistema que 
precisem ser rastreadas 

 O software deve disponibilizar uma característica de provisionamento de serviços simples do 
tipo “selecionar e executar” que faça parte do sistema eletrônico de expedição de ordem de 
serviços. O algoritmo de provisionamento de serviços deve ser integrado ao SOFTWARE, 
desse modo eliminando uma tediosa definição de tarefas MAC 

 O software deve ser capaz de disponibilizar alertas sobre condições definidas do sistema em 
tempo real ao administrador de sistemas, para que o mesmo possa tomar decisões 
apropriadas no tempo certo 

 O software deve ser capaz de gerar mensagens pop-up e enviar e-mails e mensagens de texto 
para o pessoal qualificado, informando-os em tempo real sobre as condições definidas do 
sistema 

 O software deve disponibilizar múltiplos níveis de acesso 
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 Deverão ser elaborados e construídos pelo mesmo fabricante de conectividade; 

 O fabricante deverá contar com certificação IS0 9001 e ISO 14001 vigente. 

 Apresentar catalogo do fabricante 

 A licença de software deverá ser ilimitada para quantidade de portas por Rack, até um total de 
50 (cinquenta) Racks. 

7.1.2.9 - Distribuidor Ótico Gerenciável LC 

 Painel de conexão para fibra óptica para fixação em Rack; 

 As Bandejas de fibra devem ser no mínimo uma unidade padrão de altura no rack (1U), ter a 
capacidade de abrigar até 24 vias de fibra. 

 As bandejas devem ser metálicas e completamente fechadas, contando com base, paredes 
laterais e tampa metálicas. 

 A tampa deve ser removível a fim de poder realizar manutenções, ampliações ou mudanças. 

 As bandejas deverão incluir em todos os casos os elementos de carretel para a reserva de fibra 
óptica. 

 As bandejas devem contar com recortes para a inserção dos cabos de fibra óptica em pelo 
menos 03 de seus lados a fim de melhorar o manejo dos feixos de cabos. 

 Deverá ser colocada uma proteção plástica que impeça o contato do metal do corpo da bandeja 
com o cabo que ingressa na mesma. 

 Deverão ser fornecidos todos os elementos adequados para a fixação do cabo na bandeja. 

 A Bandeja deve permitir a instalação em seu interior de sub-bandejas para emendas mecânicas 
ou de fusão, a fim de garantir proteção do investimento. 

 Deve permitir a instalação de painéis modulares administráveis sobre os quais serão instalados 
os acopladores de Fibra de tipo LC.  

 Não serão aceitos painéis para acopladores que não permitam a instalação no futuro de outro 
tipo de acopladores. 

 Devem ser colocadas tampas cegas em todas as posições não utilizadas do painel de Fibra 
Óptica. 

 Devem apresentar Leds em todas as suas portas para poder identificar as portas que deverão 
ser trabalhadas quando receberem uma ordem de serviço; 

 Deverá possuir conexões traseiras para a interligação com os módulos de gerenciamento, 
através de cabos específicos, com os seguintes objetivos: 

a) Possibilitar o monitoramento on-line da situação da conectividade; 
b) Orientação, através dos leds existentes, das conexões ou desconexões de patch 

cords de fibra em ordens de serviço e facilidade de rastreamento de interligações 
físicas. 

c) Indicação através dos Leds existentes, quando houver o caso, dano, rompimento 
ou corte do patch cord de fibra. 

d) Devem obrigatoriamente serem compatíveis com os módulos de gerenciamento 
existentes com também proceder a todas as funções necessárias para o melhor 
gerenciamento de camada física. 

 Deve possuir a função de rastreamento de patch cords óticos sem a dependência de qualquer 
confirmação de seu operador; 
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 Deve relatar instantaneamente todas as conexões que forem implementadas erradas. 

 Deve verificar a localização, disponibilidade e uso de portas nos DIO´s e em conectores fêmeas 
nos pontos dos usuários. 

 Deve obrigatoriamente possibilitar a identificação do usuário através do seu “MAC ADDRESS” 
em qualquer localidade em que o mesmo se encontrar. 

 Deve rastrear serviços disponibilizados para cada máquina de usuário 

 Permite a facilidade de geração de ordens de serviço e o rastreamento de mudanças 
agendadas, sendo obrigatória que toda e qualquer manobra seja registrada automaticamente em 
via banco de dados, contendo informações sobre o quando foi emitida a ordem de serviço, o 
destinatário, a manobra que deverá ser executada e tempo despendido pelo técnico do momento 
em que recebeu a notificação até a execução da ordem de serviço. 

 Deve possuir capacidade de registro automática entre conexões nos DIO´s e seus 
correspondentes DIO´s inteligentes, sendo obrigatório que todas as conexões cruzadas 
realizadas sejam realizadas em tempo real e, se o sistema estiver desligado por algum problema 
no momento de reconexão, adição ou retirada de conexões, o sistema reconheça 
automaticamente, ou seja sem a intervenção direta do técnico, toda e qualquer alteração feita 
durante o período de inatividade como também a atualização automática  no banco de dados. 

 Deverá ser obrigatória a não utilização de qualquer tipo de botão para confirmação de manobras 
por parte do usuário, ou seja o sistema de gerenciamento reconhece, independente do operador, 
a manobra realizada. 

 O DIO deverá ser fornecido juntamente com todos os cabos necessários para o sistema de 
conexão e pronto para uso imediato; 

 Deverão ser elaborados e construídos pelo mesmo fabricante de conectividade. 

 O fabricante deverá contar com certificação IS0 9001 e ISO 14001 vigente. 

7.1.2.10 - Patch Cord de Fibra Óptica para gerenciamento 

 A perda por inserção típica deve ser de 0.1 dB e a máxima de 0.3 dB. 

 A fibra deve ser multimodo, de índice gradual com especificações de 50/125
suportar velocidades de transmissão de até 10 Gbits/seg, para comprimentos de até 300 
metros com comprimentos de onda de 850 nm para a IEEE802.3ae. 

 -40° C a +80° C). 

 Durabilidade de acoplamento: acréscimo máximo de < 0.25 dB depois de 500 acoplamentos. 

 Retenção de cabo > 25 libras. 

 Deve resistir uma dobra com raio de 10 vezes o diâmetro exterior em uma condição sem carga 

 Deve suportar carga de tração de no mínimo 222N (lbf). 

 Os conectores devem ser do tipo SFF (LC) em cada extremidade, a qual se conecta a bandeja 
de fibra óptica e na outra extremidade o conector estipulado pelos equipamentos ativos 
existentes. 

 Deverá apresentar um quinto elemento de cobre responsável para a comprovação da 
continuidade entre as duas portas que estarão conectadas. Esta tecnologia garante, através 
das evidências objetivas do sistema em questão, que as manobras serão realizadas pela 
continuidade da conexão de um extremo ao outro do patch cord, eliminando, portanto, qualquer 
risco de informação corrompida no banco de dados. 
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 Deverão ser elaborados e construídos pelo mesmo fabricante de conectividade. 

 O fabricante deverá contar com certificação IS0 9001 e ISO 14001 vigente. 

7.1.2.11- Voice Panel 50 portas: 
 
a) Altura 1U, Largura de 19”, conforme requisitos da Norma ANSI/TIA/EIA-310D;  

b) Padrão: 110 IDC, permite inserção de condutores de diâmetro até 1,27mm (22AWG a 26AWG);  

c) Material: termoplástico de alto impacto não propagante a chama (conforme Norma UL 94V-0); 

d) Conector Frontal: Padrão: RJ-45 permitindo a utilização de patch cords montados com plugues 
RJ-11 ou RJ-45.; 

e) Material: termoplástico de alto impacto não propagante a chama(conforme Norma UL94V-0); 

f) Contatos: níquel com tratamento superficial em ouro, com espessura de camada de 1,27μm 
(50μin); 

g) Possuir características elétricas e performance testada em freqüências de até 16 MHz 
(Categoria 3); 

h) Possuir guia traseiro para ancoragem dos cabos, com sistema de fixação por encaixe, para 
permitir a instalação ou retirada sem interferência no Voice Panel; 

7.1.2.12- Patch Cords e Line Cords Tipo RJ-45 categoria 5e: 

a) Com conectores modulares de 8 posições do tipo RJ45 em ambas as extremidades; 

b) Os contatos destes conectores devem ter um banho de 50 micropolegadas de ouro sobre 100 
micropolegadas de níquel; 

c) Condutores de cobre multifilares; 

d) 4 pares; 24 AWG;350Mhz; 

e) Com características elétricas e mecânicas compatíveis com os padrões da cat 5e; 

f) Deve suportar taxas de transmissão de até 100 Mbps (Fast Ethernet); 

g) Capa em PVC, com marcação de comprimento; 

h) Deverão ser montados, testados, certificados e garantidos pela fábrica. 

i) Deverão ser fornecidos no tamanho de 1 a 6 metros, conforme projeto executivo. 

7.1.2.13 - Patch Cords e Line Cords Tipo RJ-45 categoria 6: 

a) Com conectores modulares de 8 posições do tipo RJ45 em ambas as extremidades; 

b) Os contatos destes conectores devem ter um banho de 50 micropolegadas de ouro sobre 100 
micropolegadas de níquel; 

c) Condutores de cobre multifilares; 

d) 4 pares; 23 AWG;500Mhz; 

e) Com características elétricas e mecânicas compatíveis com os padrões da cat 6; 

f) Deve suportar taxas de transmissão de até 1 Gbps (Gigabit Ethernet); 

g) Capa em PVC, com marcação de comprimento; 

h) Deverão ser montados, testados, certificados e garantidos pela fábrica. 

i) Deverão ser fornecidos no tamanho de 1 a 6 metros, conforme projeto executivo. 
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7.1.2.14 - Patch Cord cat 5e (telefonia): 

a) Flexível, Comprimento de 1 metro, em cabo multifilar, 24AWG, 4 pares trançados tipo UTP,    
impedância 100 Ohms, compatível com os padrões da cat 5e, com capa em PVC na cor 
laranja. 

b) Deve atender a norma ANSI/EIA/TIA-568. 

c) Deverá ser conectorizado, testado e certificado em fábrica com conectores modulares de 8 
posições do tipo RJ-45, em ambas as pontas. 

d) Embalagem individual com o código do produto,comprimento e número de controle de 
qualidade, com banho de 50 micropolegadas de ouro, conforme FCC15 - Part 68. 

7.1.2.15 - Line Cord RJ 11(telefonia): 

a) Flexível, comprimento de 3 metros, 2 pares, com conectores RJ 11 em ambas as pontas. 

7.1.2.16 - Cordões ópticos: 

a) Montados em fábrica; 

b) Compatibilidade com Fibras multimodo 62,5/125μm (OM1), 50/125μm (OM2), 50/125μm 
(OM3), ou fibra monomodo (OS1). 

c) Com terminações em material cerâmico e conectores simples ou duplos em ambas as pontas, 
compatíveis com os ativos de rede existentes;  

d) Deverão ser fornecidos no tamanho de 1 a 6 metros, conforme projeto executivo. 

e) Confeccionados com cabo tipo cordão, flexível, simples ou duplo, na cor laranja para 
multimodo; 

f) De acordo com as normas TIA 455, TIA/EIA-568-B.3 e FOCIS-10. 

7.1.2.17 - Tomada RJ 45 Fêmea categoria 5e, tipo surface mount: 

a) Estes conectores deverão ser utilizados tanto na distribuição horizontal quanto vertical; 

b) Deverão atender a norma ANSI/EIA/TIA-568B em todos os aspectos e nos atuais padrões da 
cat 5e; 

c) Possuir ambas as codificações de cores, T568A e T568B, impressas no conector.  

d) Deve suportar pelo menos 700 inserções. 

e) Será necessária a apresentação de certificados de testes comprovando performance cat5e. 

7.1.2.18 - Caixa com 2 tomadas cat 5e fêmea: 

a) Cada régua deverá conter 2 tomadas modulares de 8 posições,com contatos do tipo IDC na  
traseira e conector tipo RJ 45 fêmea na frente para conectores RJ45 ou RJ11 machos; 

b) Deve atender a norma ANSI/EIA/TIA-568B, com ambas as codificações de cores, T568A 
eT568B,impressas no conector; 

c) Deve suportar pelo menos 700 inserções, com a opção de 9 cores conforme norma EIA/TIA-
606, e permitir inserção de ícones coloridos na parte frontal dos conectores. 

7.1.2.19 - Tomada RJ 45 Fêmea categoria 6, tipo surface mount: 
 
a) Estes conectores deverão ser utilizados tanto na distribuição horizontal quanto vertical; 
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b) Deverão atender a norma ANSI/EIA/TIA-568B em todos os aspectos e nos atuais padrões 
da cat 6; 

c) Possuindo ambas as codificações de cores, T568A e T568B, impressas no conector;  

d) Deve suportar pelo menos 700 inserções; 

e) Será necessária a apresentação de certificados de testes comprovando performance cat 6. 

7.1.2.20 - Tomada Modular cat 6 (racks de distribuição e servidores): 

a) Tomada modular de 8 posições, com contatos do tipo IDC na traseira e conector tipo RJ45   
fêmea na frente para conectores RJ45 ou RJ11 machos;  

b) Deve atender a norma ANSI/EIA/TIA-568B, com ambas as codificações de cores, T568A e 
T568B, impressas no conector; podendo ser instalado em espelhos, caixa de superfície, 
pisos, mobiliário, patch panels modulares ou ainda fixado em conduletes, caixas de 
passagem etc.  

c) Deve suportar pelo menos 700 inserções, com a opção de 9 cores conforme norma 
EIA/TIA-606, de administração para cabeamento estruturado e permitir inserção de ícones 
coloridos na parte frontal dos conectores.  

7.1.2.21 - Caixa c/ 4 tomadas cat 6 fêmea (racks servidores e back bone): 

a) Cada régua deverá conter 4 tomadas modulares de 8 posições, com contatos do tipo IDC na 
traseira e conector tipo RJ45 fêmea na frente para conectores RJ45 ou RJ11 machos; 

b) Deve atender a norma ANSI/EIA/TIA-568B, com ambas as codificações de cores, T568A e 
T568B, impressas no conector; 

c)  Deve suportar pelo menos 700 inserções, com a opção de 9 cores conforme norma EIA/TIA-
606, e permitir inserção de ícones coloridos na parte frontal dos conectores; 

7.1.2.22- Cabos UTP categoria 5e: 

a) 4 pares;24 AWG;350 Mhz; 

b) Para distribuição horizontal da rede, cobre recozido rígido isolado em polietileno de alta 
densidade, com características elétricas e mecânicas compatíveis com os padrões da categoria 
5e; 

c) Deve suportar taxas de transmissão de até 100 Mb (Fast Ethernet);Capa em PVC, antichama, 
com marcação de comprimento em espaços inferiores a 1 metro; 

d) Resistência à tração de pelo menos 400N. 

7.1.2.23 - Cabos UTP categoria 6: 

a) 4 pares; 23 AWG;500 Mhz; 

b) Para distribuição horizontal da rede, cobre recozido rígido isolado em polietileno de alta 
densidade, com um elemento central em material termoplástico para separação dos 4 pares 
entre si, características elétricas e mecânicas compatíveis com os padrões da categoria6; 

c) Deve suportar taxas de transmissão de até 1 Gb (Gigabit Ethernet); Capa em PVC, 
antichama, com marcação de comprimento em espaços inferiores a 1 metro; 

d) Resistência à tração de pelo menos 400N. 
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7.1.2.24 - Cabo telefônico “CI” : 

a) Isolado com cloreto de polivinila (PVC) blindado com fita de alumínio e revestimento externo 
de cloreto de polivinila (PVC) de acordo com NBR 10501:1991. 

b) Utilização de acordo com o projeto específico e normas da ABNT. 

7.1.2.25 - Gerenciador de cabos horizontal: 

a) Altura de 2U, plástico, 19” de comprimento, profundidade mínima 3”, devendo permitir 
roteamento de cabos e com tampas em ambas as partes. 

7.1.2.26 - Bandeja metálica (distribuição horizontal de lógica): 

a) Bandeja metálica lisa em chapa galvanizada #16, com peças, dispositivos, acessórios, 
derivações e conexões para fixação sob o piso elevado existente. (altura 750mm; largura 
100mm). 

7.1.2.27 - Caixa para DG Telefonico (padrão Telebrás) : 

a)  Utilização de acordo com o projeto específico e normas da ABNT. 

7.1.2.28 - Bloco Terminal tipo M10 B (Telefonia):  

a) Com conexão IDC com capacidade para dez pares, com passa fio para montagem em 
bastidores metálicos, sistema anti-vibratório, à prova de corrosão e identificação dos 
pares; incluindo bastidor tubular para fixação no DTR e DG. 

7.1.2.29 - Fibra Óptica: 

a) Fibra multimodo 62,5/125μm (OM1), 50/125μm (OM2), 50/125μm (OM3), ou fibra monomodo 
(OS1). 

b) Distribuição em campus, entre prédios, em backbones de interligações internas e externas 
com infra-estrutura em eletrodutos e caixas de passagem subterrâneos, susceptíveis a 
alagamentos parciais ou temporários. 

c) Com aplicações para tráfego de voz, dados e imagens. 

7.1.2.30 - Emendas (por fusão, mecânica, acoplamento) e Conectorização de Fibra Óptica: 

a) Com aplicações para tráfego de voz, dados e imagens. 

b) Distribuição em campus, entre prédios, em backbones de interligações internas e externas 
com infra-estrutura em eletrodutos e caixas de passagem subterrâneos, susceptíveis a 
alagamentos parciais ou temporários. 

c) Fibra multimodo 62,5/125μm (OM1), 50/125μm (OM2), 50/125μm (OM3), ou fibra monomodo 
(OS1). 

d) Utilização de equipamento específico. 

e)  Instalações de acordo com as normas ANSI/EIA/TIA-568B; ANSI/EIA/TIA 568-B.1 
ANSI/EIA/TIA 568-B.2 e ANSI/EIA/TIA 568-B.3. 

7.1.2.31 - DISTRIBUIDOR ÓPTICO : 

a) Painel de conexão para fibra óptica para fixação em Rack; 

b) As Bandejas de fibra devem ser no mínimo uma unidade padrão de altura no rack (1U), ter a 
capacidade de abrigar até 36 vias de fibra. 
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c) As bandejas devem ser metálicas e completamente fechadas, contando com base, paredes 
laterais e tampa metálicas. 

d) A tampa deve ser removível a fim de poder realizar manutenções, ampliações ou mudanças. 

e) As bandejas deverão incluir em todos os casos os elementos de carretel para a reserva de 
fibra óptica. 

f) As bandejas devem contar com recortes para a inserção dos cabos de fibra óptica em pelo 
menos 03 de seus lados a fim de melhorar o manejo dos feixos de cabos. 

g) Deverá ser colocada uma proteção plástica que impeça o contato do metal do corpo da 
bandeja com o cabo que ingressa na mesma. 

h) Deverão ser fornecidos todos os elementos adequados para a fixação do cabo na bandeja. 

i) A Bandeja deve permitir a instalação em seu interior de sub-bandejas para emendas 
mecânicas ou de fusão, a fim de garantir proteção do investimento. 

j) Deve permitir a instalação de até 3 painéis modulares administráveis sobre os quais serão 
instalados os acopladores de Fibra de acordo com o projeto (LC, SC ou ST).  

k) Não serão aceitos painéis para acopladores que não permitam a instalação no futuro de outro 
tipo de acopladores. 

l) Devem ser colocadas tampas cegas em todas as posições não utilizadas do painel de Fibra 
Óptica. 

m) Deverão contar com fabricante certificado ISO9001 e ISO 14001. 

7.1.2.32- CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA  

a) Os conectores devem ser compatíveis com os ativos de rede existentes de acordo com as 
recomendações da norma TIA/EIA 568B.3, e cumprir com o FOCIS-10. 

b) Devem ter uma perda de retorno maior que 20dB para conectores tipo multímodo e maior que 
40 db para conectores monomodo. 

c) Devem ter uma perda de inserção típica de 0.1dB para conectores multímodo e monomodo de 
acordo com a ANSI/TIA/EIA 568B. 

d) O conector deve incluir botas ou camisas para 2mm e 900um indistintamente. 

e) O diâmetro do ferrolho deve ser 1.25mm de zircônia. 

f) Capacidade para se instalar em fibra de 50/125µm optimizada, 50/125µm e 62.5/125µm. 

g) Os conectores deverão incluir uma tampa de proteção para os terminais polidos nos extremos 
da fibra. 

h) Devem ser para fixação do tipo epóxico. 

i) Os conectores de fibra óptica devem ser da mesma marca que os Patch Cords de Fibra Óptica 
e os acopladores de Fibra. 

j) Os conectores devem obrigatoriamente ser pré polidos, sem a necessidade de uso de material 
para o perfeito funcionamento do link ótico. 

k) Devem suportar ao menos 02 re-conexões sem deteriorização física, não afetando os 
parâmetros estipulados pelas normas de teste e performance, garantido pelo fabricante 
mediante documento escrito. 

l) Não será aceita fusão de pig tails. 

m) Deverão contar com fabricante certificado ISO9001 e ISO 14001. 
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7.1.3 – Equipamentos Ativos de Rede Lógica e de Rede WI-FI : 

7.1.3.1– Switch de Core, com as seguintes características: 

 Switch (Comutador) de Acesso Tipo 1 – 48 10/100/1000 Base-T + 2 portas 10Gigabit 
Ethernet (X2), camada (layer) 3 e 1 unidade de rack (RU)  

7.1.3.1.2 - Características Básicas: 

a) Comutador Ethernet concentrador com pelo menos 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000 
UTP “auto-sensing” e conector RJ-45; 

b) Deve ser fornecido com pelo menos 02 (dois) slots que permitam a inserção de adaptadores 10 
Gigabit Ethernet. Estes dois slots adicionais deverão suportar adaptadores para os padrões 
10GBASE-ER, 10GBASE-LR, 10GBASE-SR, 10GBASE-CX4, 10GBASE-LX4 e 10GBASE-LRM; 

c) Deve permitir a instalação de pelo menos 04 (quatro) portas SFP no local das interfaces de 10 
Gigabit Ethernet. Estes quatro slots deverão suportar adaptadores para os padrões 1000Base-T, 
1000Base-SX, 1000Base-LX/LH; 

d) Possuir no mínimo uma matriz de comutação com 128 Gbps; 

e) Possuir capacidade de processamento de pelo menos 100 Mpps (cem milhões de pacotes por 
segundo) em nível 2 e nível 3 (modelo OSI); 

f) O equipamento deve ser empilhável via conexão específica para esta finalidade, com 
capacidade de no mínimo 09 (nove) switches e com capacidade não inferior a 64 Gbps (sessenta 
e quatro Giga bits por segundo); 

g) Deve suportar agregação de até 08 (oito) portas localizadas em diferentes switches de uma 
pilha; 

h) Permitir que a pilha seja redundante, de forma a não interromper o funcionamento da mesma 
caso um membro da pilha falhe, ou seja, retirado, ou ainda que um novo membro seja inserido na 
pilha.; 

i) Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade e atividade do link, a velocidade de 
conexão e também o modo de operação (half/full duplex); 

j) Possuir capacidade para no mínimo 12000 (doze mil) endereços MAC; 

k) O switch fornecido deve suportar as normas técnicas IEEE802.3, IEEE802.3u (100Base-TX), 
IEEE 802.3z (1000Base-X), IEEE 802.3ab (1000Base-T); 

l) Suporte ao modo de comutação "store and forward"; 

m) Ser fornecido com configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para 
implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação. 

n) Possuir fonte de alimentação com as seguintes características: 

 Interna ao equipamento; 

 Chaveada; 

 Com ajuste automático de tensão 110 e 220 volts; 

 Freqüência de 60 Hz. 

o) O switch deverá suportar a alimentação elétrica redundante. A segunda fonte fornecida pode 
ser externa ao equipamento. 

p) Instalável em rack padrão de 19’’, sendo que deverão ser fornecidos os respectivos Kit’s de 
fixação; 
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q) O fabricante dos equipamentos fornecidos deve possuir certificado ISO 9001, emitido por 
autoridade competente, e relacionado com o objeto deste edital. 

r) O equipamento deve vir acompanhado de manuais que contenham informações suficientes 
para possibilitar a instalação, configuração e operacionalização do equipamento. 

7.1.3.1.3 - Redes Locais Virtuais (VLANs)  

a) Implementar LANs Virtuais (VLANs) conforme definições do padrão IEEE 802.1Q;  

b) Permitir a criação de no mínimo 1000 VLANs ativas baseadas em portas;  

c) Permitir a criação de subgrupos dentro de uma mesma VLAN com conceito de portas “isoladas” 
e portas “promíscuas”, de modo que “portas isoladas” não se comuniquem com outras “portas 
isoladas”, mas tão somente com as portas promíscuas de uma dada VLAN;  

d) Deve suportar VLANs dinâmicas. Deve permitir a criação, remoção e distribuição de VLANs de 
forma dinâmica através de portas configuradas como tronco IEEE 802.1Q. 

7.1.3.1.4 – Trunking  f 

a) Implementar “VLAN Trunking” conforme padrão IEEE 802.1Q nas portas Fast Ethernet e 
Gigabit Ethernet. Deve ser possível estabelecer quais VLANs serão permitidas em cada um dos 
troncos 802.1Q configurados.  

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

c) Deve ser possível criar grupos de portas contendo pelo menos 04 (quatro) portas Fast Ethernet 
(em “full duplex”);  

d) Deve ser possível criar grupos de portas contendo pelo menos 04 (quatro) Gigabit Ethernet (em 
“full duplex”);  

e) Deve permitir a criação de pelo menos 12 (doze) grupos de portas agregadas por equipamento.  

7.1.3.1.5 - Spanning Tree  

a) Implementar o Protocolo Spanning-Tree conforme padrão IEEE 802.1d;  

b) Implementar o padrão IEEE 802.1s (“Multiple Spanning Tree”), com suporte a no mínimo 128 
instâncias simultâneas do protocolo Spanning Tree;  

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

d) 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;  

e) 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.  

7.1.3.1.6 - Qualidade de Serviço (“QoS”)  

a) Implementar pelo menos quatro filas de saída por porta;  

b) Implementar pelo menos uma fila de saída com prioridade estrita por porta e divisão ponderada 
de banda entre as demais filas de saída;  

c) Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores de classe de 
serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS);  

d) Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores do campo 
“Differentiated Services Code Point” (DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do IETF;  
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e) 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;  

f) 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.  

7.1.3.1.7 – Gerenciamento  

a) Possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha de comando. O conector 
deve ser RJ-45 ou padrão RS-232. (os cabos e eventuais adaptadores necessários para acesso à 
porta de console devem ser fornecidos);  

b) Possuir uma interface de gerenciamento baseada em WEB (HTTP) que permita aos usuários 
configurar e gerenciar switches através de um browser padrão.  

c) Gerenciável via Telnet (com no mínimo 5 sessões simultâneas) e porta de console;  

d) Deve ser gerenciável via SSH versão 2 (SSHv2) , suportando , no mínimo, o algoritmo de 
criptografia 3DES;  

e) Deve ser possível agrupar logicamente pelo menos 12 switches deste mesmo modelo e da 
mesma família, formando um “cluster” lógico e gerenciá-los graficamente através de um único 
endereço IP.  

f) Permitir o espelhamento de uma porta e de um grupo de portas para uma porta especificada. 
Deve ser possível espelhar o tráfego originado em um switch do “cluster” lógico para uma porta de 
destino localizada em um switch diferente do “cluster”.  

g) Possuir agente de gerenciamento SNMP (RFC 1157), MIB SNMP II, extensões MIB SNMP, 
MIB bridging (RFC 1493), que possua descrição completa da MIB implementada no equipamento, 
inclusive as extensões privadas, se existirem;  

h) Deve ser gerenciável via SNMP (v1, v2 e v3) e RMON;  

i) Implementar nativamente 04 (quatro) grupos RMON (History, Statistics, Alarms e Events) 
conforme RFC 1757;  

j) O equipamento deve suportar gerência de inventário e configuração:  

 O fabricante dos equipamentos ofertados deve possuir ferramenta que permita gerenciar 
as configurações física e lógica destes.  

 Esta ferramenta de gerência deve ser capaz de visualizar, no mínimo, as informações de 
modelo e fabricante do equipamento, versão de sistema operacional instalada, módulos de 
interfaces instalados e memória instalada.  

 Deve ser possível gerar relatórios contendo número de equipamentos de um detreminado 
modelo, equipamentos com dada versão de sistema operacional e com um dado módulo 
instalado.  

 Deve ser suportado o gerenciamento dos arquivos de configuração do equipamento e 
alterações de configuração efetuadas nestes.  

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

l) Possibilidade de upgrade de software através do protocolo TFTP;  

m) Deve possuir arquitetura que utilize memória Flash-EPROM para armazenamento do sistema 
operacional;  

n) Implementar o protocolo NTP (Network Time Protocol), incluindo autenticação entre os peers 
NTP, conforme definido na RFC 1305.  
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7.1.3.1.8 – Segurança  

a) Suportar autenticação, autorização e “accounting” via RADIUS;  

b) 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;  

 Deve haver autenticação mútua entre o servidor AAA e o cliente AAA.  

c) Implementar controle de acesso por porta (IEEE 802.1x). Deve ser suportada a atribuição de 
VLANs após a identificação do usuário, atribuição do usuário a uma VLAN “Guest” caso a 
máquina que esteja utilizando para acesso à Rede não tenha cliente 802.1x operacional.  

d) Implementar “accounting” das conexões IEEE 802.1x. Devem ficar registradas pelo menos as 
seguintes informações da conexão : nome do usuário e grupo a que pertence, switch em que o 
computador do usuário está conectado, porta do switch usada para acesso, endereço MAC da 
máquina usada pelo usuário, horários de início e término da conexão, bytes transmitidos e 
recebidos.  

e) Permitir a associação de um endereço MAC específico a uma dada porta do switch, de modo 
que somente a estação que tenha tal endereço possa usar a referida porta para conexão. Deve 
ser possível desabilitar a porta e enviar um trap SNMP caso algum MAC diferente teste se 
conectar à porta;  

f) Deve ser possível estabelecer o número máximo de endereços MAC que podem estar 
associados a uma dada porta do switch. Deve ser possível desabilitar a porta e enviar um trap 
SNMP caso o número de endereços MAC configurados para a porta seja excedido;  

g) 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;  

h) 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.  

i) 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.  

j) Promover análise do protocolo ARP (Address Resolution Protocol) e possuir proteção nativa 
contra ataques do tipo “ARP Poisoning”. 

7.1.3.1.9 - Funcionalidades de camada 3 (OSI)  

a) Implementar roteamento de camada 3 entre VLANs;  

b) Implementar roteamento estático e roteamento dinâmico via RIPv1 (RFC 1058) e RIPv2 (RFC 
2453);  

c) Possuir suporte aos protocolos de roteamento OSPF e BGP4. Se tais funcionalidades forem 
implementadas via licença especial de software, esta não necessitará ser fornecida inicialmente.  
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7.1.3.1.10 – Multicast 

a) Implementar IGMP Snooping (v1, v2 e v3).  

b) Possuir suporte ao protocolo IGMP(v1,v2 e v3). Se tais funcionalidades forem implementadas 
via licença especial de software, esta não necessitará ser fornecida inicialmente.  

c) Possuir suporte ao protocolo PIM (Protocol Independent Multicast) nos modos “sparse-mode” e 
“dense-mode” para roteamento de IP Multicast. Se tais funcionalidades forem implementadas via 
licença especial de software, esta não necessitará ser fornecida inicialmente.  

7.1.3.2 – Switch de Borda (Comutador) de Acesso Tipo 2 - 24 10/100 Base-T PoE + 2 portas 
uplink, camada (layer) 2 e 1 unidade de rack (RU) com as seguintes características: 

a) Deverá ser fornecido e configurado de forma a atender no mínimo, 24 (vinte e quatro) 
portas comuns 10BaseT/100TX autosensing, padrão ethernet, com interface RJ-45 (sendo 
que as 24 portas devem suportar PoE – IEEE802.3af) e no mínimo 2 (duas) portas para 
uplink flexíveis, podendo suportar pelo menos as seguintes opções: 10/100/1000BaseT, 
1000BaseSX e 1000BaseLX/LH; 

b)  Deve implementar o modo de transmissão fullduplex em todas as portas. Esta 
funcionalidade poderá ser habilitada ou não, via software, de acordo com os 

equipamentos ligados a estes switches; 

c) Deve possuir leds indicativos de modo de operação (fullduplex/halfduplex) e status de 
portas; 

d) Deve ter capacidade de armazenar pelo menos 8000 (oito mil) endereços MAC; 

e) Deverá ter no mínimo 4 MB de memória flash e 8 MB de memória DRAM e possuir 
capacidade de comutação (barramento interno) de, pelo menos, 16 Gbps; 

f) Deve ter capacidade de encaminhar pacotes de 64 bytes a velocidade mínima de 6.5 (seis 
vírgula cinco) milhões pacotes por segundo nas configurações a serem fornecidas; 

g) Deve permitir a configuração de pelo menos 60 (sessenta) VLANs baseadas em porta; 

h) Deverá implementar conexões nas seguintes tecnologias: Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit 
Ethernet (todas com possibilidade imediata de transmissão fullduplex); 

i) Deverá implementar configuração dinâmica de portas por software, permitindo a definição 
de portas ativas / inativas, remoção e inserção de características de configuração com o 
equipamento em operação. Esta característica é exigida para que as mudanças sejam 
feitas durante a operação do equipamento (on-line); 

j) Deverá possuir tecnologia de VLAN, suportando, no mínimo, a configuração por porta, 
permitindo roteamento IP entre elas. Esta função não poderá ser feita através de roteador 
externo ao equipamento; 

k) Deverá ser compatível com o protocolo TCP/IP; 

l) Deverá implementar em seu conjunto software e hardware o protocolo IEEE 802.1Q, para 
permitir a configuração de VLANs entre diversos equipamentos, nas portas com tecnologia 
Ethernet (Fast e Gigabit). Outros protocolos proprietários, que desempenhem a mesma 
função, serão aceitos em adição ao IEEE 802.1Q; 

m) Este equipamento ativo deverá implementar em seu conjunto hardware / software os 
seguintes padrões: 

  SNMP (compatível com as versões 1, 2 e 3); 

  Management Information Base II; 

 RFC 1493 (Bridging MIB); 

 MIB RMON com, no mínimo, os seguintes grupos: Statistics, History, 

 Alarms e Events; 
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  IEEE 802.3af; 

  IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol); 

  IEEE 802.3 10baseT; 

  IEEE 802.3u para 100baseTX; 

  IEEE 802.3ab para 1000baseT; 

  IEEE 802.3z para 1000Base-X. 

n) Deverá suportar o gerenciamento via browser; 

o) Deverá suportar o encaminhamento de “jumbo frames” nas portas Gigabit Ethernet do 
comutador (frames de 9016 bytes); 

p) Deverá possuir mecanismos de controle de broadcast, por porta; 

q) Deve possuir vários níveis de acesso para fins de segurança; 

r) Deve implementar TELNET (para fins de configuração e gerência) e TFTP e/ou FTP (para 
fins de transferências de arquivos de configuração), estes dois últimos se aplicáveis; 

s) Juntamente com o equipamento devem ser fornecidos: todas as documentações, mídias 
com software, manuais e todo e qualquer material necessário à instalação, configuração, 
manutenção do equipamento e embalados na caixa proveniente do fabricante; 

t) Este equipamento ativo deve possuir fonte de alimentação, que permita as entradas de 
100-120 VAC e 220-240VAC, 60 Hz; 

u) Deve possuir Kits de fixação em Rack/Gabinetes de 19’’, cabos de ligação lógica e elétrica 
necessários à instalação e perfeito funcionamento. 

7.1.3.3 – Equipamento e componentes de Rede WI-FI com Certificação Anatel 

7.1.3.3.1 – Equipamento para ponto de acesso sem fio (Wireless Access Point) Tipo-I 

a) Deverá ser fornecido acompanhado de uma fonte de alimentação externa do mesmo 
fabricante; 

b) Deve possuir certificação/selo da Wi-Fi Alliance (pelo menos 802.11 a/b/g e 

802.11n); 

c) Deve ser homologado pela ANATEL; 

d) O Equipamento de Ponto de Acesso (Access Point) para rede local sem fio(Wireless LAN) 
deverá atender, no mínimo, aos padrões IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g e IEEE 
802.11n; 

e) Deve implementar as seguintes taxas de transmissão e com fallback automático: 

 802.11a: 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9 e 6 Mbps; 

 802.11b: 11; 5,5; 2 e 1 Mbps; 

 802.11g: 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9 e 6 Mbps; 

 802.11n: MSC0- MSC15 (6,5 Mbps - 300 Mbps). 

f) Deve ser capaz de operar simultaneamente nos padrões 802.11a/n e 802.11b/g/n, através 
de rádios independentes (Dual Radio AP); 

g) Deve possuir, no mínimo, 03 (três) antenas Omni-Directionais integradas para frequência 
de 2,4 GHz e no mínimo 03 (três) antenas Omni-Directionais integradas para frequência de 
5 GHz. No caso das antenas transmitirem, simultaneamente, nas frequências de 2,4 GHz e 
de 5 GHz, deve possuir, no mínimo, 03 (três) antenas Omni-Directionais integradas; 

h) Deve possuir potência de transmissão máxima não inferior a: 17 dBm para 802.11a/b/g/n; 
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i) Sensibilidade na Recepção menor ou igual de -87 dBm para o padrão 802.11b, -82 dBm 
para o padrão 802.11g, -87 dBm para o padrão 802.11a, -86 dBm para o padrão 802.11n 
(HT20) e -76 dBm para o padrão 802.11n (HT40); 

j) O ganho das antenas deverá ser de, no mínimo, 3 dBi para antenas de 5 GHz e 3.2 dBi 
para antenas de 2,4 GHz; 

k) Possuir, no mínimo, uma interface Ethernet 10/100/1000, autosensing, com conector RJ-
45, para conexão à rede local etehernet cabeada; 

l) O equipamento deve permitir a configuração/implementação do padrão IEEE 802.3af; 

m) Possuir porta de console para gerenciamento via linha de comando (CLI – comand line 
interface) com conector RJ-45, conector padrão RS-232, Serial over Ethernet ou USB; 

n)  O equipamento deve permitir a configuração/implementação do protocolo cliente DHCP, 
para configuração automática de rede; 

o)  O Ponto de Acesso deve ser capaz de detectar e se associar a um Controlador WLAN 
automaticamente por meio de números de série ou endereços MAC (funcionar em modo 
plug-and-play); 

p) Deve ser fornecido kit de instalação que permita fixação do equipamento em teto ou 
parede; 

q) O equipamento deve permitir a configuração/implementação de pelo menos 16 (dezesseis) 
SSIDs; 

r) O equipamento permitir habilitar e desabilitar a divulgação do SSID; 

s)  Suportar a autenticação com geração dinâmica de chaves criptográficas por sessão e por 
usuário; 

t)  O equipamento deve permitir a configuração/implementação do padrão IEEE 802.1X; 

u) O equipamento deve permitir a configuração/implementação do padrão WEP (Wired 
Equivalent Privacy), chaves estáticas e dinâmicas (40 bits e 128 bits); 

v) O equipamento deve permitir a configuração/implementação do padrão WPA (Wi-Fi) 
Protected Access com algoritmo de criptografia TKIP); 

w)  O equipamento deve permitir a configuração/implementação do padrão WPA-2 (Wi-Fi 
Protected Access com algoritmo de criptografia AES); 

x)  O equipamento deve permitir a configuração/implementação do padrão IEEE 802.11i 
(WAP); 

y)  O Ponto de Acesso deve implementar a criptografia AES assistida em hardware; 

z)  Possuir sistema anti-furto tipo Kensington Security Lock ou similar. 

aa)  Deve possuir no mínimo MIMO (multiple-input multiple-output) 2x2 em 802.11n; 

bb)  Deve implementar o protocolo IEEE 802.1X, com pelo menos os seguintes métodos EAP: 

  EAP-Transport Layer Security (EAP-TLS); 

  EAP-TTLS/MSCHAPv2; 

  PEAPv0/EAP-MSCHAPv2; 

  PEAPv1/EAP-GTC; 

  EAP-FAST, 

  EAP Subscriber Identity Module (EAP-SIM). 

cc)  Deve ser configurado para realizar o switching local do tráfego gerado entre os clientes a 
ele associados, sem a necessidade de conectividade com o controlador para o tráfego dos 
clientes de cada ponto de acesso, ao controlador só será enviado o tráfego de controle. 
Caso haja falha de comunicação com o controlador, os clientes associados devem 
continuar tendo acesso à rede, sem a necessidade de re-autenticação, não deverá existir 
limitação ao tempo que o AP fique desconectado do controlador. 
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dd) Deve fazer a atualização automática de firmware ao ser conectado no Controlador WLAN 
Tipo I, Tipo II, especificados neste documento; 

ee)  Possuir LED que indique, no mínimo, as seguintes condições: 

  Estado de operação; 

  Atividade da interface Ethernet; 

  Atividade do rádio. 

ff) Deve implementar funcionamento em modo gerenciado por controlador, para configuração 
de seus parâmetros wireless, gerenciamento das políticas de segurança, QoS e 
monitorização de RF (Rádio Frequência); 

gg) Possuir capacidade de selecionar automaticamente o canal de transmissão, sem 
necessidade de reinicialização do AP; 

hh) Permitir o ajuste dinâmico de nível de potência de modo a otimizar o tamanho da célula de 
RF, sem a necessidade de reinicialização do AP; 

ii)  Deve possuir suporte a controladores WLAN redundantes, no caso de falha do controlador 
WLAN primário, os Pontos de Acesso relacionados deverão se associar automaticamente 
a um controlador secundário; 

jj) O AP poderá estar diretamente ou remotamente conectado ao controlador WLAN, inclusive 
via roteamento da camada 3 do modelo OSI; 

kk) Implementar padrão Wireless Multi-midia QoS (WMM) da Wi-Fi Alliance para priorização 
de tráfego, suportando aplicações em tempo real, tais como, VoIP, vídeo, dentre outras; 

ll)  Não deve haver licença restringindo o numero de usuários por AP.; 

mm) Deverá ser fornecido com: todos os acessórios; componentes (cabos/fontes); 
softwares; documentações técnicas e manuais necessários, em quantidades suficientes 
para a utilização/operação do referido equipamento, ou seja, possibilitar a instalação, 
configuração e operacionalização do mesmo. 

7.1.3.3.2 - Equipamento para ponto de acesso sem fio (Wireless Access Point) Tipo - II  

a) Deve possuir certificação/selo da Wi-Fi Alliance (pelo menos 802.11 a/b/g); 

b) Deve ser homologado pela ANATEL; 

c) O Ponto de Acesso deverá suportar as seguintes arquiteturas: 

 Distribuídas – onde a Access Point opera de modo autônomo/inteligente; 

 Centralizadas – onde o Access Point opera em modo gerenciado, ou seja, 

são utilizados comutadores controladores (switch controllers) para gerenciamento das 
politicas de segurança / QOS/ monitoramento de RF; 

d) O Equipamento de Ponto de Acesso (Access Point) para rede local sem fio (Wireless LAN) 
deverá atender, no mínimo, aos padrões IEEE 802.11a, IEEE 802.11b e 802.11g; 

e) Deve implementar as seguintes taxas de transmissão e com fallback automático: 

 802.11a: 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9 e 6 Mbps; 

 802.11b: 11; 5,5; 2 e 1 Mbps; 

 802.11g: 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9 e 6 Mbps; 

f) Deve ser capaz de operar simultaneamente nos padrões 802.11a e 802.11b/g, através de 
rádios independentes (Dual Radio AP); 

g) Permitir a utilização de quatro antenas com conectores RP-TNC com o objetivo de evitar 
efeito multi-path, sendo duas para frequência de 2.4 Ghz e duas para 5 Ghz ; 

h) Deve possuir potência de transmissão máxima não inferior a: 17 dBm para 802.11a/b/g; 
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i) Sensibilidade na Recepção menor ou igual de -87 dBm para o padrão 802.11a/b/g; 

j)  Antena Omnidirecional 2.4 Ghz: 

  Possuir ganho de pelo menos 2.2 dBi 

  A forma de transmissão do feixe deve ser de 360° H e 65° V. 

  Devera ser articulada; 

  Mesmo fabricante AP 

k) Antena Omnidirecional 5.0 Ghz 

 Possuir ganho de pelo menos 3.5 dBi 

 Devera ser articulada; 

 A forma de transmissão do feixe deve ser de 360° H, 40° E. 

 Mesmo fabricante AP 

l) Possuir, no mínimo, uma interface Fast Ethernet 10/100, autosensing, com conector RJ-45, 
para conexão à rede local ethernet cabeada; 

m)  O equipamento deve permitir a configuração/implementação do padrão IEEE 802.3af; 

n) Possuir porta de console para gerenciamento via linha de comando (CLI – comand line 
interface) com conector RJ-45, conector padrão RS-232, Serial over Ethernet ou USB; 

o) Permitir através de atualização de software que possa funcionar no modo autônomo, ou 
seja sem a necessidade do controlador; 

p)  O equipamento deve permitir a configuração/implementação do protocolo cliente DHCP, 
para configuração automática de rede; 

q)  O Ponto de Acesso deve ser capaz de detectar e se associar a um Controlador WLAN 
automaticamente por meio de números de série ou endereços MAC (funcionar em modo 
plug-and-play); 

r) Deve ser fornecido kit de instalação que permita fixação do equipamento em teto ou 
parede; 

s) O equipamento deve permitir a configuração/implementação de pelo menos 16 (dezesseis) 
SSIDs; 

t) O equipamento permitir habilitar e desabilitar a divulgação do SSID; 

u)  Suportar a autenticação com geração dinâmica de chaves criptográficas por sessão e por 
usuário; 

v) O equipamento deve permitir a configuração/implementação do padrão IEEE 802.1X; 

w) O equipamento deve permitir a configuração/implementação do padrão WEP(Wired 
Equivalent Privacy), chaves estáticas e dinâmicas (40 bits e 128 bits); 

x) O equipamento deve permitir a configuração/implementação do padrão WPA (Wi-Fi 
Protected Access com algoritmo de criptografia TKIP); 

y) O equipamento deve permitir a configuração/implementação do padrão WPA-2 (Wi-Fi 
Protected Access com algoritmo de criptografia AES); 

z)  O equipamento deve permitir a configuração/implementação do padrão IEEE 802.11i 
(WAP); 

aa)  O Ponto de Acesso deve implementar a criptografia AES assistida em hardware; 

bb)  Deverá ser fornecido com: todos os acessórios; componentes (cabos/fontes); softwares; 
documentações técnicas e manuais necessários, em quantidades suficientes para a 
utilização/operação do referido equipamento, ou seja, possibilitar a instalação, 
configuração e operacionalização do mesmo; 
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cc) Deverá ser fornecido acompanhado de uma fonte de alimentação externa do mesmo 
fabricante; 

dd) Possuir sistema anti-furto tipo Kensington Security Lock ou similar; 

ee) Deve implementar o protocolo IEEE 802.1X, com pelo menos os seguintes métodos EAP: 

 EAP-Transport Layer Security (EAP-TLS); 

 EAP-TTLS/MSCHAPv2; 

 PEAPv0/EAP-MSCHAPv2; 

 PEAPv1/EAP-GTC; 

 EAP-FAST, 

 EAP Subscriber Identity Module (EAP-SIM). 

ff) Deve poder ser configurado para realizar o switching local do tráfego gerado entre os 
clientes a ele associados, sem a necessidade de conectividade com o controlador para o 
tráfego dos clientes de cada ponto de acesso, ao controlador só será enviado o tráfego de 
controle. Caso haja falha de comunicação com o controlador, os clientes associados 
devem continuar tendo acesso à rede, sem a necessidade de re-autenticação, não deverá 
existir limitação ao tempo que o AP fique desconectado do controlador; 

gg) Deve fazer a atualização automática de firmware ao ser conectado no Controlador 
WLAN Tipo I, Tipo II, especificados neste documento; 

hh) Possuir LED que indique, no mínimo, as seguintes condições: 

 Estado de operação; 

 Atividade da interface Ethernet; 

 Atividade do rádio. 

ii) Deve implementar funcionamento em modo gerenciado por controlador, para configuração 
de seus parâmetros wireless, gerenciamento das políticas de segurança, QoS e 
monitorização de RF (Rádio Frequência); 

jj) Possuir capacidade de selecionar automaticamente o canal de transmissão, sem 
necessidade de reinicialização do AP; 

kk) Permitir o ajuste dinâmico de nível de potência de modo a otimizar o tamanho da célula de 
RF, sem a necessidade de reinicialização do AP; 

ll)  Deve possuir suporte a controladores WLAN redundantes, no caso de falha do controlador 
WLAN primário, os Pontos de Acesso relacionados deverão se associar automaticamente 
a um controlador secundário; 

mm) O AP poderá estar diretamente ou remotamente conectado ao controlador WLAN, 
inclusive via roteamento da camada 3 do modelo OSI; 

nn) Programar padrão Wireless Multi-midia QoS (WMM) da Wi-Fi Alliance para 
priorização de tráfego, suportando aplicações em tempo real, tais como, VoIP, vídeo, 
dentre outras; 

oo) Não poderá existir nenhum critério/sistema de licenciamento restringindo o numero 
de usuários por AP. 

7.1.3.3.3 - Equipamento Gerenciador/Controladora de Pontos de Acesso Sem Fio – Tipo I 

a) Centralização da manutenção e distribuição das configurações dos Pontos de Acesso 
(Access Points) dos padrões a/b/g/n; 

b) A controladora de rede sem fio poderá estar diretamente e/ou remotamente conectado aos 
Pontos de Acesso; 



  
 
 
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

TR – PE-RP Nº 019/11 
35 

c) Deve ser fornecido com todas as licenças necessárias para controlar, no mínimo, 12 (doze) 
pontos de acesso simultaneamente; 

d)  Implementar criptografia do trafego de dados, na comunicação entre APs e controler; 

e)  Implementar padrão IEEE 802.11h; 

f)  Implementar padrão IEEE 802.11i; 

g) Deve possuir, no mínimo, 4 (quatro) portas 10/100 Mbps Ethernet ; 

h)  Deve possuir fonte de alimentação operando com tensões de 100 a 220 Volts AC e 60 Hz 
de frequência; 

i)  Caso o controlador ofertado possua licenças diferenciadas para uso de ponto de acesso 
local e ponto de acesso remoto o mesmo deverá ser fornecido com 12 (doze) licenças 
para operação local e 12 (doze) para operação remota; Entende-se como ponto de acesso 
remoto a capacidade do controlador de permitir que os Pontos de Acesso sejam capaz 
realizar o switching local do tráfego gerado entre os clientes a ele associados sem a 
necessidade de utilização da rede WAN para o trafego dos clientes de um mesmo Ponto 
de Acesso. No caso de falha do link WAN os clientes associados devem continuar tendo 
acesso à rede; 

j) Possibilitar a configuração do Ponto de Acesso para realizar o switching local do tráfego 
gerado entre os clientes a ele associados sem a necessidade de utilização da rede WAN 
para o tráfego dos clientes de um mesmo Ponto de Acesso; 

k)  Deve possibilitar o seu gerenciamento através da Solução de Administração WLAN 
Centralizada; 

l)  Implementar 802.1Q; 

m) Implementar DHCP relay e DHCP Server; 

n) De permitir acesso a interface de gerenciamento para todas as funcionalidades que 
existem localmente no controlador WLAN, sendo, no mínimo, suporte as seguintes 
opções: 

 Telnet; 

 Secure Shell (SSH) Protocol; 

 HTTP ; 

 Secure HTTP (HTTPS); 

 Porta Console. 

o) Permitir o armazenamento de sua configuração podendo numa queda e posterior 
restabelecimento da alimentação, voltar à operação normalmente na mesma configuração 
anterior à queda de alimentação; 

p) Permitir que os eventos sejam gravados remotamente utilizando syslog; 

q)  Implementar os padrões abertos de gerência de rede SNMPv2c e SNMPv3, incluindo a 
geração de traps; 

r)  Possuir suporte a MIB II; 

s) Possuir LEDs para a indicação do status das portas e atividade; 

t)  Possuir fonte de alimentação com seleção automática de tensão (100-240 VAC); 

u)  Deve ser acompanhado de todos os acessórios necessários para operacionalização do 
equipamento, tais como: softwares, cabos de console, cabo elétrico, kits para montagem 
no rack, documentações técnicas e manuais que contenham informações suficientes para 
possibilitar a instalação, configuração e operacionalização do equipamento; 
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v) Implementar listas de controle de acesso (ACL) com suporte a contadores (ACL Counters), 
ou seja, para um determinado pacote deve ser possível verificar qual entrada da lista de 
controle de acesso (ACE) foi utilizada; 

w)  Deve implementar o protocolo IEEE 802.1X, com pelo menos os seguintes métodos EAP: 

 EAP-Transport Layer Security (EAP-TLS); 

 EAP-TTLS/MSCHAPv2; 

 PEAPv0/EAP-MSCHAPv2; 

 PEAPv1/EAP-GTC; 

 EAP-FAST; 

 EAP Subscriber Identity Module (EAP-SIM). 

x)  Deve suportar a autenticação com geração dinâmica de chaves criptográficas por sessão 
e por usuário; 

y) Implementar WEP (Wired Equivalent Privacy); 

z)  Implementar WEP (Wired Equivalent Privacy); 

aa)  Implementar WPA (Wi-Fi Protected Access com algoritmo de criptografia TKIP); 

bb)  Implementar WPA-2 (Wi-Fi Protected Access com algoritmo de criptografia AES); 

cc)  Implementar o padrão IEEE 802.11i; 

dd) O controlador WLAN deve permitir uma topologia redundante N+1, permitindo 
escalabilidade e alta disponibilidade. No caso de falha do Controlador WLAN, os Pontos 
de Acesso relacionados deverão se associar a um controlador WLAN alternativo de forma 
automática. O controlador redundante poderá estar em uma rede IP diferente; 

ee)  Caso o controlador ofertado possua licenças diferenciadas para uso de ponto de acesso 
local e ponto de acesso remoto o mesmo deverá ser fornecido com 500 (quinhentos) 
licenças para operação local e 500 (quinhentos) para operação remota; Entende-se como 
ponto de acesso remoto a capacidade do controlador de permitir que os Pontos de Acesso 
sejam capaz realizar o switching local do tráfego gerado entre os clientes a ele associados 
sem a necessidade de utilização da rede WAN para o trafego dos clientes de um mesmo 
Ponto de Acesso. No caso de falha do link WAN os clientes associados devem continuar 
tendo acesso a rede; 

ff)  Possibilitar a obtenção da configuração lógica e física do equipamento através do 
protocolo SNMP; 

gg)  Possibilitar a obtenção via SNMP de, no mínimo, informações de capacidade e 
desempenho da CPU, memória e portas; 

hh)  Deve possuir capacidade instalada para controlar pontos de acesso “indoor” e 
“outdoor”, simultaneamente, sem que seja necessária qualquer licença adicional 

às fornecidas, permitindo ainda criação de redes Mesh (“indoor e outdoor”); 

ii)  Possibilitar roaming com integridade de sessão, dando suporte à aplicações em tempo 
real, tais como, VoIP, VoWLAN, videoconferência, dentre outras; 

jj) Deve implementar roaming rápido para os usuários autenticados por 802.1X 

(Fast Secure Roaming). O roaming de um cliente autenticado entre dois Pontos de 
Acesso deve ser inferior à 150ms (milisegundos); 

kk) Deve ser fornecido com recursos instalados para implementar mecanismo de autenticação 
através de portal Web (Captive Portal) para usuários visitantes; 

ll)  Deve permitir a criação de um usuário especial para gerenciamento de usuários visitantes 
temporários; 
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mm) Permitir a utilização de portal Web (Captive) externo a controladora; 

nn)  Implementar listas de controle de acesso (ACL) baseadas em protocolos e 

endereços MAC; 

oo)  Deve ser fornecido com recursos instalados para implementar o bloqueio da 
comunicação entre usuários em um mesmo SSID; 

pp) Deve ser fornecido com recursos instalados para implementar mecanismo para 
detecção de Pontos de Acesso invasor (Rogue AP); 

qq) Deve ser fornecido com recursos instalados para implementar mecanismo para 
detecção de clientes invasores (Rogue clients detection); 

rr)  Deve ser fornecido com recursos instalados para implementar mecanismo para detecção 
de Redes Ad-Hoc; 

ss)  Deve possuir recursos para implementar mecanismo para contenção de Pontos de 
Acesso invasores (Rogue AP); 

tt)  Implementar suporte a assinaturas de ataques de RF e prevenção de intrusão para ajudar 
ao administrador a customizar arquivos de assinatura de ataques para rapidamente 
detectar ataques de RF mais comuns tais como: denial of service (DoS), Netstumbler e 
FakeAP; 

uu)  Implementar varredura de RF continua, programada ou sob demanda; 

vv)  Deve possuir recursos para implementar ajuste dinâmico de canais 802.11 para otimizar 
a cobertura de rede e mudar as condições RF baseado em performance; 

ww)  Deve possuir recursos instalados para implementar detecção de interferência e 
reajuste dos parâmetros de RF evitando problemas de cobertura e performance; 

xx)  Deve possuir recursos instalados para implementar balanceamento de carga de usuários 
de modo automático através de múltiplos pontos de acesso para otimizar a performance 
durante elevada utilização da rede; 

yy)  Deve possuir recursos instalados para implementar mecanismos automáticos de 
gerenciamento de recursos de rádio, detectando áreas sem cobertura, indisponibilidades 
de pontos de acesso, e executando auto-configuração, autocorreção e auto-otimização; 

zz) Deve possuir recursos instalados para implementar mecanismo que ajusta dinamicamente 
a saída de potência dos Pontos de Acesso individualmente para acomodar as condições 
de alterações da rede, garantindo a performance e escalabilidade; 

aaa)  Deve possuir recursos instalados para implementar mecanismo que no evento de 
falha de um ponto de acesso, o controlador ajuste automaticamente potencia dos pontos 
de acesso adjacentes para dar cobertura de área onde o ponto de acesso que falhou 
estava provendo o sinal; 

bbb)  Ajustar, dinamicamente, o nível de potência e canal dos rádios dos APs, de modo a 
otimizar o tamanho da célula de RF, garantido a performance e escalabilidade; 

ccc) Permitir a seleção/uso de servidor Radius ou LDAP com base no SSID; 

ddd) Permitir o uso de VoWLAN e dados sobre um mesmo SSID; 

eee)  Deve suportar 802.11e com WMM, U-APSD e T-SPEC; 

fff)  Deve possuir base de dados de usuários interno para autenticação de usuários 
convidados/temporários (acesso guest); 

ggg)  Implementar associação dinâmica de usuários a VLAN, com base nos parâmetros 
da etapa de autenticação; 
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hhh)  Deve possuir funcionalidade que permita a configuração de contingência dos 
pontos de acesso, ou seja, no caso de falha de um controlador os pontos de acesso 
configurados serão conectados ao controlador de contingência; 

iii)  Suportar, no mínimo, 512 VLANs; 

jjj)  Implementar padrão Wireless Multi-midia QoS (WMM) da Wi-Fi Alliance para priorização 
de tráfego, suportando aplicações em tempo real, tais como, VoIP, vídeo, dentre outras; 

kkk)  Implementar qualidade de serviço com a marcação de pacotes utilizando 
Diffeservice e suporte a 802.1p, para QoS; 

lll)  Permitir, opcionalmente, a reserva automática de banda da rede WLAN para o controle de 
admissão de chamada de voz; 

mmm) Permitir configurar os APs como sensores de RF para fazer a monitoração do 
ambiente Wireless; 

nnn) Possuir funcionalidade que permita definir prioridade para contingência dos Pontos 
de Acesso, ou seja, no caso de falha de um controlador os pontos de acesso configurados 
com maior prioridade terão preferência a se conectarem ao controlador de contingência. 

7.1.3.3.4 – Componente Cliente Adaptador USB para Rede Sem Fio (Wireless) 

a) Deve possuir certificação/selo da Wi-Fi Alliance (pelo menos 802.11 b/g); 

b)  Deve ser homologado pela ANATEL; 

c) O cliente deve ser compatível com pelo menos os seguintes padrões wireless: IEEE 
802.11b e 802.11g; 

d) Deverá permitir comunicação com pontos de acesso (Access Point) ou com outros clientes 
adaptadores (ad-hoc) certificados pelo Wi-Fi Alliance e em conformidade com os padrões 
IEEE 802.11 b/g; 

e) Deverá ser operacionalmente compatível com pontos de acesso já instalados e utilizados 
no ambiente da PCRJ, cujas marcas são: CISCO AIRONET, D-LINK, NETGEAR, 
LINKSYS; 

f)  Deverá ter antena integrada (fixa ou conectada na base USB); 

g)  O equipamento deve permitir a configuração/implementação dos seguintes padrões em 
seus conjuntos hardware/software: WEP de 40/64-bits e 128-bits, WPA e WPA2; 

h)  Deverá permitir a utilização de aplicativos de configuração/implementação suportados nos 
sistemas operacionais Windows 2000, XP, Vista e Seven; 

i)  Deverá possuir interface compatível com o padrão USB 2.0 e USB 1.1; 

j)  Deverá possuir o recurso de escolha dinâmica de velocidade (Dynamic Rate Shifting) 
possibilitando que o adaptador de forma automática defina a melhor velocidade de 
conexão com a máxima estabilidade possível. 

7.1.3.3.5 – CONVERSORES DE MIDIA  

 Utilizado para estender a distância do cabeamento de cobre, limitado a 100m para 
distancias de até 20Km sem precisar trocar as conexões de cobre e fibra ótica com a 
conversão do sinal elétrico para o sinal ótico em uma rede local. 

7.1.3.3.5.1 - Modelo para suporte à FO 9/125 μm; principais características: 

 Conversor UTP – Fibra Ótica Monomodo; 

 Conector UTP RJ45 cat5 ou cat6; 

 Conector SC ou LC para fibras Monomodo 1000Base-LX/SX; 



  
 
 
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

TR – PE-RP Nº 019/11 
39 

 Suporta fibra ótica 9/125μm;  

 Extensão da distância do enlace Gigabit de fibra em até 20 km; 

 Porta UTP RJ45 10/100/1000 Mbps com detecção automática do tipo de cabo com 
a função Auto MDI / MDIX; 

 Transmissão Full e Half Duplex; 

 LEDs indicadores das principais funções; 

 Totalmente compatível com IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab; 

 Manual do usuário em português; 

 Fonte de alimentação externa bivolt automática; 

 Disponível em configurações standalone ou instalados em chassi modular para até 
16 dispositivos. 

7.1.3.3.5.2 - Modelo para suporte à FO 50/125µm e  62.5/125µm; principais características: 

 Conversor UTP – Fibra Ótica Monomodo; 

 Conector UTP RJ45 cat5 ou cat6; 

 Conector SC ou LC para fibras Multimodo1000Base-LX/SX; 

 Suporta fibra ótica 50/125µm, 62.5/125µm (a distância máxima até 550/224m); 

 Porta UTP RJ45 10/100/1000 Mbps com detecção automática do tipo de cabo com 
a função Auto MDI / MDIX; 

 Transmissão Full e Half Duplex; 

 LEDs indicadores das principais funções; 

 Totalmente compatível com IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab; 

 Manual do usuário em português; 

 Fonte de alimentação externa bivolt automática; 

 Disponível em configurações standalone ou instalados em chassi modular para até 
16 dispositivos. 

7.1.4 - Materiais Diversos 

7.1.4.1 - Calhas Metálicas: 

a) Material: Aço galvanizado; 

b) Chapa Bitola: 16 USG; 

c) Tipo: C; 

d) Com suportes de fixação, derivações e demais acessórios, que deverão ser embutidos 
nos custos unitários. 

e) Prateleiras tipo leito para cabos: 

f) Material: aço galvanizado; 

g) Altura: 76mm; 

h) Abas para dentro; 

i) Com suportes de fixação, derivações e demais acessórios, que deverão ser 
embutidos nos custos unitários. 
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7.1.4.2 - Canaletas de PVC: 
 

a) Norma: DIN 

b) Material: Cloreto de Polivinil rígido; 

c) Resistência à tração: 3,6 a 6,3 Kg/mm2; 

d) Resistência a impacto: 2,1 kg/cm²; 

e) Cor: Cinza ou marfim; 

f) Com curvas, materiais de fixação e demais acessórios, que deverão ser embutidos nos 
custos necessários. 

7.1.4.3 - Caixas Monobloco: 

a) Material: chapa de aço; 

b) Bitola: 16 USG; 

c) Com tampa superior e 4 parafusos; 

d) Com pintura eletrostática em epóxi. 

7.1.4.4 - Eletrodutos de PVC: 

a) Norma: EB-744; 

b) Classe: B; 

c) Cor: preta ou cinza; 

d) Comprimento da barra: 3m; 

e) Espessuras das paredes: 

 ¾” - 2,3mm; 

 1” - 2,7mm; 

 1.1/4” - 2,9mm; 

 1.1/2” - 3,0mm; 

 2” - 3,1mm; 

 3” - 4,0mm 

f) Com curvas, abraçadeiras, luvas, bucha, parafusos e demais acessórios necessários, 
que deverão ser embutidos nos custos necessários. 

7.1.4.5 - Eletrodutos Galvanizados: 

a) Norma: NBR 13057/94; 

b) Material: aço galvanizado; 

c) Classe: LI (pesado); 

d) Comprimento da barra: 3m; 

e) Espessuras das paredes: 

 ¾” - 1,5mm; 

 1” - 1,5mm; 

 1.1/4” - 2mm; 

 1.1/2” - 2,25mm; 

 2” - 2,25mm; 

 3” - 2,65mm. 
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f) Com curvas, abraçadeiras, luvas, buchas, parafusos e demais materiais necessários, 
que deverão ser embutidos nos custos unitários. 

7.1.4.6 - Seal Tube: 

a) Material: Fita de aço zincado, revestido com Polivinil clorídrico estrudado; 

b) Flexível; 

c) Resistente a abrasão; 

d) Com todos os materiais necessários para fixação, que deverão ser embutidos nos 
custos unitários. 

7.1.4.7 - Copex: 

a) Material: fita de aço doce zincado; 

b) Flexível; 

c) Com todos os materiais necessários para fixação, que deverão ser embutidos nos 
custos unitários. 

7.1.4.8 - Rack 19”: 

 De 5U, 12U, 20U, 40U a 44U (de acordo com a concentração de pontos por local); 

 Padrão 19”; metálico; acabamento em epóxi; 

 Porta de acrílico, tranca e chave; 

 Ventilação forçada (ventoinhas); 

 Prateleiras de 1 U (de acordo com a necessidade); 

 Profundidade máxima de 450mm. 

 Com régua de tomadas 

8 - DAS CONDIÇÕES GERAIS  

8.1 – A CONTRADA deverá apresentar preços específicos, sendo um para ponto lógico e outro 
para ponto elétrico. 

8.2 – O preço unitário do ponto lógico e/ou elétrico deverá contemplar todos os serviços 
complementares necessários para a conclusão da instalação. 

8.3 – O preço unitário do ponto lógico e/ou elétrico deverá contemplar os custos de mão-de-obra 
para fixação de eletrocalhas, prateleiras para cabos, eletrodutos, montagem de quadros elétricos, 
serviços de identificação e de certificação. 

8.4 – Os Equipamentos e Componentes dos subitens 7.1.1.6 e 7.1.3, quando necessário ao 
serviço de instalação do ponto lógico e/ou elétrico, serão faturados à parte tendo como referência 
os preços ofertados por ocasião da licitação. 

8.5 – Os reparos e adequações ambientais necessários ao atendimento do Grupo Especial 
deverão ser orçados em documento formal junto ao Contratante para conhecimento e validação, 
desde que não ultrapasse o limite de dispensa de licitação. 

8.6 – Nos pontos lógicos superiores a 90 metros, será utilizada preferencialmente fibra óptica, 
utilizando a métrica do subitem 8.8, que serão faturados à parte, tendo como referência os preços 
ofertados por ocasião da licitação, quando necessário à instalação desses serviços. 
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8.7 - O suprimento existente de energia poderá necessitar de um transformador para atender a 
instalação elétrica exclusiva de informática, mediante análise técnica do Contratante e de acordo 
com as especificações técnicas do subitem 7.1.1.6.3, devendo ser faturado à parte, tendo como 
referência os preços ofertados por ocasião da licitação, quando necessário à instalação desses 
serviços. 

8.8 – Para efeito de custos unitários, deverão ser considerados os valores por metro (m), para 
todo o cabeamento elétrico, lógico e de telefonia. 

8.9 - Os Equipamentos e/ou Componentes dos subitens 7.1.2.3, 7.1.2.4, 7.1.2.5, 7.1.2.6, 7.1.2.7, 
7.1.2.8, 7.1.2.9, 7.1.2.10, quando necessários ao serviço de instalação do ponto lógico e/ou 
elétrico, deverão ser instalados preferencialmente em backbones e datacenters, sendo faturados à 
parte e tendo como referência os preços ofertados por ocasião da licitação. 

8.10 – Todos os equipamentos e/ou componentes especificados, somente poderão ser 
substituídos por compatíveis, preservando-se a integridade e desempenho das instalações de 
redes elétricas e lógicas. 

8.11 - O fabricante dos materiais/componentes a serem utilizados nas instalações de pontos 
lógicos, deverá ter obrigatoriamente a certificação ISO 9000 e 14000. 

8.12 - Todos os materiais de cabeamento metálico a serem utilizados na rede lógica deverão ser 
obrigatoriamente do mesmo fabricante, devendo possuir certificação ANATEL conforme 
Resolução nº 242. 

8.13 - Todas as instalações lógicas deverão ser executadas de acordo com as normas específicas 
da ABNT, e todos os cabos e patch cords deverão obrigatoriamente possuir Certificado ISO 9000 
e 14000 de fábrica. 

8.14 - Todo e qualquer material/componente/dispositivo/acessório necessário à perfeita execução 
do objeto deverá ser fornecido e instalado pela CONTRATADA. 

9 - DOS PRAZOS 

9.1 – Prazos para vistoria técnica, projeto executivo e cronograma: 

a) Grupos Simples e Médio: Para solicitações com no máximo 10 ( dez) locais numa mesma 
região estadual (referência mapa de regiões do Estado do Rio de Janeiro – fonte 
TURISRIO - Apenso I) o prazo para a vistoria e cronograma executivo será de até 10 
(dez) dias úteis.  

b) Grupos Superior e Especial: Para solicitações com no máximo 05 (cinco) locais numa 
mesma região estadual (referência mapa de regiões do Estado do Rio de Janeiro – fonte 
TURISRIO - Apenso I) o prazo para a vistoria e projeto executivo será de até 20 (vinte) 
dias úteis.  

9.2 – Prazo de execução dos serviços: 

a) Grupo Simples: no máximo 10 (dez) dias úteis. 

b) Grupo Médio: no máximo 20 (vinte) dias úteis. 

c) Grupos Superior e Especial: Definido entre o Contratante e a Contratada, de acordo 
com a complexidade e conforme projeto executivo/cronograma das instalações. 

10 - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 

10.1 - A garantia dos serviços deverá ser de 02 (dois) anos. 
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11 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

11.1 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA. 

11.2 - Fornecer à CONTRATADA os documentos, informações e demais elementos que possuir, 
ligados ao presente serviço. 

11.3 - Designar responsável para o acompanhamento e fiscalização do objeto licitado. 

11.4 - Receber provisória e definitivamente o objeto do Contrato nas formas definidas. 

11.5 – Supervisionar e controlar os serviços executados, a fim de atestar as faturas apresentadas 
pela CONTRATADA. 

11.6 - Assegurar aos técnicos credenciados pela CONTRATADA o acesso aos locais de execução 
dos serviços, resguardadas as normas de sigilo e segurança impostas pelo CONTRATANTE. 

11.7 - Fornecer local para a guarda das ferramentas e equipamentos da CONTRATADA. 

11.8 - Comunicar à CONTRATADA qualquer anormalidade ocorrida na execução do objeto, 
diligenciando para que as irregularidades ou falhas sejam plenamente corrigidas. 

11.9 - Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicação de eventuais penalidades, garantindo-
lhe o direito ao contraditório e ampla defesa. 

12 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1 - Assinar a Ata de Registro de Preço, no prazo e condições previstos no subitem 14.1, do 

Edital. 

12.2 - Prover, em função da execução das instalações, os serviços de cortes, furos, arremates, 
forros, vidros, esquadrias, revestimentos e gesso, que se façam necessários. 

12.3 - Obter autorização preliminar do CONTRATANTE e fornecer cronograma detalhado, no qual 
consistem as diversas fases dos serviços acima descritos e/ou remoções previstas, estabelecendo 
inclusive, os procedimentos a serem adotados na retirada de materiais reaproveitáveis. 

12.4 - Prover a limpeza dos locais, após a execução dos serviços de instalações/adequações, 
responsabilizando-se pelas despesas decorrentes. 

12.5 - Entregar/disponibilizar ao CONTRATANTE todas os materiais e equipamentos, decorrentes 
de remoções, que não venham a ser reutilizados, porém com possibilidades de reaproveitamento, 
tais como: canaletas, cabos, tomadas, conectores, etc. 

12.6 - Executar todas as instalações em paralelo, sem prejuízo da rede que está em 
funcionamento. 

12.7 - Entregar a nova rede em pleno funcionamento, executando todas as transferências e 
interligações necessárias. 

12.8 - Apresentar, previamente, a relação de materiais, acessórios, componentes e dispositivos, 
para aprovação pelo CONTRATANTE. 

12.9. - Possuir em seu quadro de funcionários, profissionais experientes que tenham condição de 
avaliar todas as situações apresentadas em cada local e que possam executar adequadamente 
tanto os serviços diretamente ligados ao objeto, como todos os serviços complementares 
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necessários. Para tanto, terá que ter disponibilizado, no Estado do Rio de Janeiro, Engenheiro 
Eletricista e/ou Eletrônico, e Técnico(s) de instalações/testes. 

12.10 - Apresentar a homologação dos fabricantes dos materiais e dispositivos de rede, para 
obtenção de garantia estendida a todo o sistema. 

12.11 - Possuir escritório no Rio de Janeiro, em condições de atender todos os serviços 
contratados. 

12.12 – Ser responsável por toda a logística necessária (transporte, material, equipamentos, 
armazenagem e comunicação, dentre outras) à execução dos serviços do objeto, em todo o 
Estado, para o atendimento imediato às solicitações do CONTRATANTE. 

12.13 - Executar as instalações com o esmero e acabamento adequado, utilizando-se dos 
equipamentos, componentes, acessórios e materiais, conforme especificados no TR. 

12.14 - Manter, por seus representantes ou prepostos, sigilo quanto aos trabalhos executados e 
elementos utilizados. 

12.15 - Assumir a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, 
tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham a 
incidir sobre o objeto e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitado pelo órgão 
CONTRATANTE. 

12.16 - Sujeitar-se à fiscalização do órgão CONTRATANTE quanto ao acompanhamento do 
cumprimento das obrigações pactuadas, prestando-lhe todos os esclarecimentos solicitados, bem 
como atendendo às reclamações consideradas procedentes. 

12.17 - Desenvolver projeto objetivando circunstanciada análise por parte do CONTRATANTE, 
conforme previsto nos subitens 12.17, 12.18 e 12.19. 

12.18 - Efetuar inspeção/vistoria, ao ser solicitada pelo órgão CONTRATANTE, a fim de verificar 
quais os cuidados a serem adotados para evitar danos durante a execução dos serviços. 

12.19 - Vistoriar os locais em que os serviços serão executados, com avaliação das instalações e 
demandas existentes e demais verificações inerentes aos serviços, para levantamento e 
conhecimento das condições, cujas constatações/particularidades, deverão ser utilizadas no 
desenvolvimento dos projetos; objetivando circunstanciada análise por parte do CONTRATANTE. 

12.19.1 - No Projeto Executivo a ser apresentado pela CONTRATADA, deverá constar marca e 
modelo de um mesmo fabricante, dos materiais/componentes a serem utilizados nas instalações. 

12.20 - Utilizar instrumentos de medições e ferramentas adequadas para a execução dos 

serviços. 
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APENSO I 

 
 


