I - INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS SOBRE A DESPESA

1- ÓRGÃO SOLICITANTE: Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes.
2- TERMO DE REFERÊNCIA N° 2.339
3- MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO
3.1 Modalidade: PREGÃO
3.2 Forma: Eletrônico
3.3 Critério de Julgamento: Menor valor global
4- Números da Unidade Orçamentária: 817.006.4041.0002 e 817.601.2973.0001
4.1 Programas: Garantir a Funcionalidade das Unidades Escolares e Administrativas da SEE
4.2 Elementos de despesa: 33.90.39.00
4.3 Fontes de Recursos: 100 (RP) e 300 (FUNDEB).
5‐ Descrição de Categoria de Investimento:
( ) Capacitação
( ) Equipamento de Apoio
( ) Equipamento de TI
( ) Consultoria/Auditoria/Assessoria
( x ) Despesa de Custeio
( ) Bens de Consumo
( ) Material Permanente
6- UNIDADE ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Departamento de Tecnologia e Informação

II - FUNDAMENTAÇÃO MÍNIMA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO Nº:
Tipo de Licitação:

1. Objeto
1.1. O objeto desta licitação é Registro de preços para eventual contratação de
empresa, ou consórcio de empresas, para prestação de serviços continuados, na
modalidade 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana, de
disponibilização de rede metropolitana em cabos de fibra óptica e rádios, além
de aplicações locais que compõem o Projeto Conectividade na Escola, em
conformidade com as condições, especificações e quantitativos descritos no
Termo de Referência deste edital.

2. Introdução
2.1. Este Termo de Referência contém as especificações para a disponibilização da
rede e infraestrutura, aplicações locais, bem como dos seus sistemas de gerência.
2.2. O objetivo geral do Projeto é a implantação de uma rede metropolitana,
conectado o Datacenter Central da Secretaria de Educação à pontos remotos. Isto
se dará por meio de uma única rede, com acesso aos sistemas e aplicações da
Secretaria de forma segura, com alto desempenhos e alta disponibilidade.
2.3. A Rede deverá ser constituída por backbone em fibra óptica e redes de acesso
através também de cabos de fibra óptica e links de rádio utilizando frequência
licenciada que, conjuntamente, deverão prover a conectividade em protocolo IP
entre as unidades relacionadas neste Termo de Referência, e as que venham a ser
implantadas futuramente pela Contratante.
2.4. Os objetivos específicos do projeto são prover infraestrutura que permita acesso,
troca e compartilhamento de informações entre órgãos; contribuir para a melhoria
da gestão pública; participar ativamente no processo de inclusão digital do
município; contribuir para o desenvolvimento econômico local, por meio da
implantação da infraestrutura necessária para provimento de serviços de
telecomunicações de dados, voz e imagem.
2.5. Para as unidades públicas de ensino localizadas na Região Central do Município
de Rio Branco (Localidades: Centro, Quinze, Belo Jardim, Bosque, Tancredo
Neves, São Francisco, Baixada I, Baixada II e Universitário), a disponibilização
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de infraestrutura de telecomunicações deverá ser realizada 100% em cabos de
fibra óptica. A velocidade mínima deverá ser de 100 (cem) Mbps de download e
upload para a comunicação de cada unidade com o Datacenter Central da
Secretaria de Educação.
2.6. Para as unidades públicas de ensino localizadas na Região Rural do Município
de Rio Branco, a disponibilização de infraestrutura de telecomunicações deverá
ser realizada parte em cabos de fibra e parte em rede de rádios. A velocidade
mínima deverá ser de 30 (trinta) Mbps de download e upload para a comunicação
de cada unidade com o Datacenter Central da Secretaria de Educação.

3. Justificativa
3.1. O processo de inclusão digital exige esforços concentrados para a
democratização dos meios de acesso à informação e ao conhecimento.
3.2. Uma das ações necessárias para a inclusão digital é o fornecimento de
infraestrutura de redes, por meio da qual é possível não só conectar órgãos da
administração pública, mas também permitir o provimento de serviços em geral.
3.3. A implantação do Projeto Conectividade na Escola contribui para o
desenvolvimento socioeconômico e cultural, ao permitir que os cidadãos e
colaboradores da secretaria acessem aos mais diversos tipos de conteúdo, desde
sistemas da secretaria, conexão a serviços, materiais disponibilizados, redes de
relacionamento, fóruns de discussão, vídeo-streaming e outros.
3.4. A implantação de infraestrutura de redes, principalmente nas regiões mais
remotas, traz grandes benefícios econômicos para essas regiões, entre eles a
atração de empresas de tecnologia. Além disso, fomenta o uso de mão-de-obra
local e, indiretamente, gera demanda para a sua qualificação.
3.5. A modernização administrativa das três esferas de governo passa,
necessariamente, pela digitalização e integração dos diversos serviços públicos
providos pelos órgãos da Educação. Esse processo traz agilidade,
complementaridade para as ações governamentais. Alguns dos serviços que
poderão ser oferecidos a partir da implantação da infraestrutura são: gestão da
educação e portal da educação, controle de matrículas e Ensino a Distância,
acesso às informações e melhoria da gestão pública e comunicações unificadas.
3.6. O Projeto contribui para dinamizar as relações entre os órgãos da Secretaria de
Educação. Com a implantação da infraestrutura de redes, será possível
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compartilhar informações entre eles, trazer celeridade para as ações que
envolvam mais de um ente, contribuindo para o desenvolvimento de políticas
públicas mais efetivas.

4. Da forma de contratação
4.1. Dos Serviços de Engenharia
4.1.1. O objeto caracteriza-se como serviço comum continuado de comunicação
de dados/voz/imagem através de disponibilização de equipamentos,
cabeamento e acessórios, instalação, montagem, manutenção e suporte
técnico de toda a Infovia em fibra óptica e rádios.
4.2. Dos Bens e Serviços Comuns
4.2.1. Conforme definição do parágrafo único do Art. 1º da Lei nº 10.520/2002,
bens e serviços comuns são “aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado".
4.2.2. O Tribunal de Contas da União – TCU entende que “devido à padronização
existente no mercado, os bens e serviços de tecnologia da informação
geralmente atendem a protocolos, métodos e técnicas pré-estabelecidos e
conhecidos e a padrões de desempenho e qualidade que podem ser
objetivamente definidos por meio de especificações usuais no mercado.
Portanto, por atender a esses requisitos, via de regra, os bens e serviços de
TI devem ser considerados comuns, conforme disposto no art. 1º da Lei
10.520/2002” (Acórdão n.º 1597/2010-Plenário).
4.2.3. O objeto deste Termo de Referência enquadra-se na definição de serviços
comuns porque é composto pela disponibilização de materiais,
equipamentos e serviços padronizados e definidos inteiramente por meio de
especificações objetivas, tanto no que diz respeito ao desempenho quanto à
qualidade desejada. Além disso, o objeto segue especificações de rede, que
são usuais de mercado, visto que pode ser fornecido por diversas empresas,
que o fazem de maneira rotineira.

5. Características gerais do projeto
A rede de comunicação de dados está dividida em: Anel Metropolitano, Rede de
Distribuição e Rede de acesso.
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Esta rede fará a Interligação entre o Datacenter localizado na Secretaria de Educação aos
pontos de acesso, como escolas e órgão da Secretaria.
Esta rede será a infraestrutura e deverá suportar todas as aplicações, ferramentas e
serviços da Secretaria de Ensino.
O Datacenter, as escolas, os órgãos da secretaria, toda a rede e aplicações deverão ser
monitoradas, administradas e gerenciadas pelo Sistema de Gerência Unificado (SGU)
O Anel Metropolitano deverá Possuir Tráfego mínimo de 10G Ethernet, interligando o
Datacenter e os PAM´s.

A Rede de Distribuição será com Tecnologia GPON, interligando os PAM´s até as
Escolas e Prédios da Secretaria.
A Rede de Acesso, é a rede nas que chega nas ONU´s nas escolas e prédios da Secretaria.
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Em cada uma das escolas, deveremos ter as seguintes bandas de dados:
Tipo
DATACENTER

Quantidade
1

PAM

3

ESCOLA/Prédios
(REGIÃO CENTRAL DO

94

100Mbps de conexão GPON com o PAM ou
Datacenter

22

30Mbps de conexão GPON com o PAM ou
Datacenter

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO)

ESCOLA/Prédios
(REGIÃO RURAL DO
MUNICÍPIO DE RIO BRANCO)

Banda individual
500Mbps de conexão de acesso à internet
10Gbps de conexão Metro Ethernet em anel
com o Datacenter

5.1. Descrição Geral
DATACENTER
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Datacenter é o ponto central do projeto (núcleo), onde se concentram todos os arquivos,
aplicações, serviços, gerência e administração da rede;
SGU (Sistema de Gerência Unificada)
SGU é o local de gerenciamento de toda a rede com seus hardwares, softwares e licenças.
Abaixo a relação de equipamentos e Materiais do DATACENTER e SGU:

Relação
FIREWALL
SWITCH CORE
CONTROLADORA WIFI
CENTRAL PABX IP
TELEFONE IP
OLT
RADIO PONTO A PONTO
CÂMERA IP BULLET FIXA
CÂMERA IP DOME FIXA
CÂMERA IP DOME PTZ
SOFTWARE DE VÍDEO VIGILÂNCIA
SOFTWARE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO
SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO
SERVIDOR DE GERÊNCIA E BANCO DE DADOS PARA VÍDEO VIGILÂNCIA
SERVIDOR DE GRAVAÇÃO PARA VÍDEO VIGILÂNCIA
SERVIDOR PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO
SERVIDOR PARA SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO
MÓDULO CENTRAL DE AUTOMAÇÃO
MÓDULOS DE BORDA PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TIPO I – MODULO COMUTADOR
MÓDULOS DE BORDA PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TIPO II – MODULO INTERFACE
MÓDULOS DE BORDA PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TIPO III – MODULO REMOTO
CONTROLADORA CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO
CONTROLADORA DE BORDA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO
LEITOR DE CONTROLE DE ACESSO
VIDEOWALL
COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO E OPERAÇÃO
CONSOLE TÉCNICO DE MONITORAMENTO PARA UM OPERADOR
NOBREAK 20KVA
RACK DATACENTER

PAM – Ponto Anel Metropolitano.
PAM é o local que se destina a ser um ponto do Anel MetroEthernet de 10G formado
pelas OLT´s. Dele será derivado parte da rede de distribuição. Pode Ser uma Escola ou
Prédio da Secretaria.
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Abaixo a relação de equipamentos e materiais dos PAM´s:

Relação
SWITCH DISTRIBUIÇÃO
TELEFONE IP
OLT
CÂMERA IP BULLET FIXA
CÂMERA IP DOME FIXA
CÂMERA IP DOME PTZ
SOFTWARE DE VÍDEO VIGILÂNCIA
SOFTWARE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO
SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO
MÓDULO CENTRAL DE AUTOMAÇÃO
MÓDULOS DE BORDA PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TIPO I – MODULO COMUTADOR
MÓDULOS DE BORDA PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TIPO II – MODULO INTERFACE
MÓDULOS DE BORDA PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TIPO III – MODULO REMOTO
NOBREAK 20KVA
RACK DATACENTER

PAL – Ponto Acesso Local (Escolas e Prédios da Secretaria)
PAL são as Escolas e Prédios da Secretaria localizadas na zona Metropolitana de Rio
Branco. Serão atendidas por uma ONU com tecnologia PON. Os elementos mínimos
desse ponto estão descritos abaixo.
Abaixo a relação de equipamentos e Materiais do DATACENTER e SGU:

Relação
SWITCH BORDA
ACCESS POINT WIFI
TELEFONE IP
ONU
RADIO PONTO A PONTO
CÂMERA IP BULLET FIXA
CÂMERA IP DOME FIXA
CÂMERA IP DOME PTZ
SOFTWARE DE VÍDEO VIGILÂNCIA
SOFTWARE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO
SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO
SERVIDOR DE BORDA 16(DEZESSEIS) PORTAS
CENTRAL DE ALARMES
DISPOSITIVO POE 24 PORTAS
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Relação
GABINETE DE SEGURANÇA ELETRÔNICA
MÓDULO CENTRAL DE AUTOMAÇÃO
MÓDULOS DE BORDA PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TIPO I – MODULO COMUTADOR
MÓDULOS DE BORDA PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TIPO II – MODULO INTERFACE
MÓDULOS DE BORDA PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TIPO III – MODULO REMOTO

A Contratante poderá fazer arranjos na topologia da rede de acordo com a necessidade do
projeto.

5.2. Link de acesso a Internet:
O fornecimento do acesso a rede internet de dados deverá ser realizado através de link
com velocidade de acesso à rede internet no mínimo de 500 Mbits de download e
upload, sem limite de conexões ou tráfego, mas comumente conhecido como link
dedicado.
5.3. Outros sistemas e soluções inclusas neste projeto:
5.3.1. Vídeo vigilância patrimonial
As imagens do sistema de vídeo vigilância patrimonial, deverão ter qualidade suficiente
para permitir a identificação da pessoa e suas principais características durante a
visualização, gravação e disponibilização das imagens em meio digital,
independentemente das condições de luminosidade;
O sistema deverá possibilitar o envio do sinal (alerta de movimento ou sinal de sensor de
presença) para a central de monitoramento conforme programação individual por câmera.
Toda gravação deverá ser iniciada por movimento, isso irá reduzir a quantidade de
arquivos de vídeo a serem gravados nos Gerenciadores Digitais de Vídeo em rede, que
deverão possuir espaço suficiente de armazenamento para um total de 30 (trinta) dias
corridos de imagens e de logs de alarme gerados pelas câmeras e dispositivos de detecção
e/ou disparo de alarmes da respectiva localidade;
Os Cálculos de espaço de disco rígido para os Gerenciadores Digitais de Vídeo em rede
deste projeto foram realizados com a seguinte configuração de perfil de gravação de
vídeo:
• Taxa de quadros: 18 FPS
• Resolução: 720p HDTV
• Compactação de Vídeo: H.264 ou superior
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• Cenário Padrão: Compatível com pátio de Escola
• Gravação: sob eventos/detecção de movimentos, estimado em 50% do dia

O sistema de alarme intrusão deve possuir sensores de detecção e alarme de forma que
possam ser protegidos os perímetros e interiores dos próprios municipais, além de
permitir a utilização de botões de pânico por indivíduos escolhidos pela administração de
cada unidade.
Os principais componentes dos sistemas de segurança serão instalados em rack bastidor
específico, neste projeto chamado de gabinete de segurança. Este gabinete de segurança
deverá ser instalado em local específico nas edificações, preferencialmente em locais que
possuam acesso restrito e climatização do ambiente. Cada Gabinete de segurança atenderá
a um número limitado de câmeras, dispositivos de detecção e/ou disparo de alarme,
limitação esta determinada pela quantidade de portas, processamento e licenças dos
equipamentos, além de espaço no interior dos gabinetes.
O fornecimento e implantação de toda a Infraestrutura, softwares e equipamentos
necessários para a implantação do Sistema de Vídeo Vigilância Patrimonial deste projeto,
deverá ter seu custo previsto no valor de cada instalação de item componente da planilha
componente da Proposta comercial para este processo.
A implantação de toda a Infraestrutura necessária para a implantação do cabeamento
elétrico e cabeamento de dados e imagens para equipamentos componentes do sistema de
vídeo vigilância patrimonial deste projeto, deverá ser executada utilizando-se de dutos
metálicos galvanizados do tipo leve com diâmetros necessários. Deverão ser utilizadas
caixas de passagem ou conduletes (ambos metálicos) com tampa aparafusada e fixação
através de braçadeiras e parafusos com bucha plástica;
Por se tratar de um sistema de segurança susceptível a atos de vandalismo, toda a
Infraestrutura deverá ser executada tendo como premissa básica a adoção de medidas que
dificultem ao máximo a possibilidade de interrupção dos cabos elétricos ou de dados e
imagem dos sistemas. Não será permitido, portanto a existência de condutores expostos
mesmo que nos trechos de ligação dos elementos dos sistemas tais como câmeras,
sensores e outros;
Para a ligação de equipamentos em locais fora do prédio da unidade deverá ser criada
uma rede de dutos executada de forma que traga plena segurança do sistema;
Os pontos elétricos a serem implantados neste projeto deverão atender aos Gabinetes de
Segurança (Ponto de alimentação elétrica exclusiva para Gabinete de Segurança com
construção e vinculação de aterramento elétrico, identificação e testes) e aos demais itens
componentes do sistema de vídeo vigilância patrimonial que necessitem da rede elétrica
(Ponto de rede elétrica 110V ou 220V com infraestrutura). Para a alimentação elétrica
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dos Gabinetes de segurança, deverá ser considerado a implantação/construção de
aterramento elétrico e a vinculação deste ao gabinete, além da implantação do ponto de
alimentação elétrica em si.
De forma a prover meios para os fluxos de sinais de dados e imagens, todos os elementos
de controle e monitoração (câmeras) deverão ser atendidos por pontos de rede UTP
CAT5e estruturado com fornecimento sempre do sistema completo, ou seja, Patch Panel
CAT5e, Cabos UTP CAT5e, conectores CAT5e e Patch Cords CAT5e.
Em unidades deste projeto nas quais as câmeras IP fiquem a mais de 80 metros de
distância do Gabinete de Segurança, deverá ser utilizado cabo de fibra ótica e todos os
itens necessários para interligação dos equipamentos, inclusive ativos.
Os dispositivos de detecção e/ou disparo de qualquer tipo deverão ser atendidos utilizando
ligação através de rede sem fio e quando não for possível o uso da rede sem fio (No caso
de sirenes e teclados por exemplo), deverá ser utilizado cabos de rede CAT5e implantados
com o mesmo padrão de infraestrutura dos demais itens do sistema.

5.3.2. Sistema de Telefonia IP
O sistema de telefonia IP deverá atender a todas as unidades da Secretaria de Educação
listadas neste projeto. O sistema deve possuir capacidade para atender até 1.000 ramais.
A necessidade básica de se implantar um sistema de telefonia IP nas unidades visa a
centralizar o fornecimento e gestão deste recurso. Atualmente a Secretaria de Educação
possui linhas telefônicas distribuídas e que não possuem qualquer controle centralizado.
Estão previstos neste projeto a disponibilização de até 580 telefones IP a serem instalados
nas unidades conforme determinação do gestor.
O PABX IP deverá permitir entroncamento SIP de, no mínimo, 300 chamadas
simultâneas.
A comutação do circuito dos quadros de voz da rede operadora para a rede local deverá
ser feita por gateway via protocolo TCP/IP roteando os pacotes IP ao PABX IP;
Para fins de eliminação de eco, que venha a ser ocasionado pela operadora de
telecomunicações, o dispositivo IP gateway deverá possuir cancelamento de eco por
hardware e integrado ao equipamento;
Os telefones IP's devem ter seu registro no PABX IP. Toda sinalização e fluxo de áudio
entre ligações deverá obedecer a RFC 3261, que utiliza o protocolo SIP para sinalização.
Por questões de segurança da informação o fluxo de áudio deverá ser criptografado.
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Deverá ser utilizado protocolo de criptografia para o fluxo de áudio SRTP (RFC 3711).
O SRTP deverá ser aplicado nativamente no PABX IP, no gateway, e nos telefones IP.
5.3.3. Sistema de WIFI
Prestação de serviços continuados de disponibilização de Sistema WIFI considerando a
disponibilização de pontos de acesso a internet e sistema de autenticação de usuários
através de ferramenta de software de gerenciamento e controle de usuários e
gerenciamento de serviços online.
Para este projeto, estão sendo considerados Pontos de acesso a internet a serem instalados
nas unidades de educação deste projeto. Todo o Acesso à internet deverá ser gerenciado
por um Sistema Solução de controle de acesso a visitantes do Sistema WIFI
5.3.4. Disponibilização de mão de obra qualificada
Disponibilização de 2(dois) Profissionais possuidores das características de formação e
experiência descritas a seguir e com carga horária de expediente trabalhando de 2ª a 6ª
feira em horário administrativo integral padrão da SEE, a serem alocados internamente
no edifício sede da SEE e com disponibilidade para efetuar visitas técnicas em qualquer
localidade de qualquer ponto da SEE. A empresa contratada deverá disponibilizar veículo
que fique a disposição durante o expediente destes funcionários alocados para que seja
possível a estes realizarem visitas as localidades remotas. Sem nenhum custo adicional
para a PMI.
•
•

1(um) Analista para gestão de sistema de rede de dados e segurança
1(um) Analista de telefonia IP

5.4. Requisitos de Segurança da Informação
A CONTRATANTE preocupa-se com a segurança da Informação do fluxo de
conversações entre suas unidades, assim como para o fluxo de conversações e transmissão
de dados através de enlaces wan/man.
Para o fluxo de ligações (ligações ramal-ramal e local) a Licitante vencedora deverá
implementar segurança de forma que a rede IP opere em 2 segmentos distintos WAN e
MAN, cada um com suas diretivas de segurança.
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A MAN (Rede da Secretaria) será constituída por uma série de VLAN´s, isolando cada
sub-rede atendida (unidades) em segmentos que se comunicarão apenas com o roteador
central da rede onde são aplicados regras e filtros de segurança onde apenas a
comunicação das aplicações Implantadas de rede, como IP será permitida.
A comunicação de uma sub-rede com as demais só será possível através deste roteador,
assim como a comunicação com o gateway IP (Internet) para realizar ligações com a rede
Pública de Telefonia.
Como se trata de uma rede privada para uso exclusivo, os segmentos wireless deverão ser
configurados com segurança WPA2/AES 128 bits além de filtros MAC restringindo a
conectividade apenas a HOSTS reconhecidos e cadastrados como integrantes da rede.
Todas as conexões de voz (ligações) utilizarão o protocolo SIP e que só atenderão a
terminais IP (ATA's ou TELEFONES c/ IP INTEGRADO) previamente cadastrados e
autenticados na central híbrida.
Por sua vez, o segmento de rede WAN, que será responsável pela conexão com a rede
pública de telefonia, através de uma operadora de serviços STFC, deverá estar conectada
a interface externa da central híbrida implementando a segurança nativa do protocolo SIP
(Autenticação via gateway). Esta central estará ainda sob a proteção de um firewall
localizado no gateway de Internet restringindo o acesso externo as aplicações permitidas
e oferecendo também proteção contra ataques de negação de serviço (DOS ou DDOS).
Caberá a VENCEDORA fazer o tratamento necessário da transmissão dos pacotes de voz
e dados entre as Sedes e órgãos Públicos dentro do Município, provendo os meios
necessários para adequar a qualidade de áudio das ligações.

5.5. Serviços de manutenção e suporte técnico 24h por dia, 7 dias por semana, de
forma ininterrupta
Os Serviços de manutenção e suporte técnico 24h por dia, 7 dias por semana, de forma
ininterrupta estão contemplados através da planilha de preços componente da Proposta
comercial para este processo.
A empresa contratada deverá proporcionar corpo técnico qualificado especializado para
garantir os serviços de assistência técnica (MANUTENÇÃO E SUPORTE ON-SITE).
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A CONTRATADA deverá realizar a manutenção preventiva a cada 30 dias de forma a
verificar no local as condições de todo o sistema. Após a realização da manutenção deverá
ser enviado à CONTRATANTE o relatório indicando todas as atividades realizadas e a
situação atual do sistema, que serão arquivados.
Deverão ser consideradas na manutenção preventiva no mínimo as seguintes atividades:
a) Limpeza das cúpulas externas, lentes e vidros de caixas de proteção das câmeras;
b) Verificação das conexões UTP (alimentação elétrica e sinal de vídeo/áudio/dados) e
melhoria caso necessário;
c) Auxílio a Contratante para realização de back-up das imagens gravadas nos Storages;
A CONTRATADA deverá realizar ainda a manutenção corretiva tão logo ocorra a falha
em qualquer equipamento dos sistemas. A falha deverá ser sinalizada imediatamente na
central de monitoramento através de alarme do sistema.
A CONTRATADA deverá prestar Suporte técnico (in-locco);
O suporte técnico deverá ser realizado no formato 24/7/365 (vinte e quatro horas por dia,
sete dias por semana, trezentos e sessenta e cinco dias no ano);
A empresa contratada deverá disponibilizar, durante o período de vigência dos serviços
de manutenção e suporte técnico, abertura de chamados através de sistema de chamados
técnicos com abertura via WEB, ligação local, ligação celular e e-mail.
OBS: Todos os materiais, serviços e equipamentos necessários para que sejam efetuados
reparos e manutenções, mesmo em casos de vandalismo ou acidente, correrão por conta
da empresa contratada. O contrato apenas não cobrem materiais, equipamentos e serviços
para ampliação nos sistemas contratados.
A empresa contratada deverá prestar Suporte técnico (in-locco) pelo período vigência dos
serviços de assistência Técnica e manter em funcionamento no Município de Rio Branco,
Centro de Operações de Rede (NOC – Network Operation Center (Centro de Operações
de Rede)), complementar ao NOC a ser implantado na Secretaria de Educação, com
funcionamento 24x7 (Vinte e quatro horas por dia e sete dias por semana) em local de
propriedade ou alugado pela contratada, para fins de monitoramento SNMP de todos os
equipamentos componentes dos sistemas contratados, monitoramento SNMP de todos os
equipamentos elétricos, abertura e controle de abertura de Ordem de Serviço para fins de
suporte e manutenção de forma emergencial e/ou agendada pelo cliente, geração de
relatórios de atendimento e funcionamento das soluções, realizar os serviços rotineiros de
manutenção preventiva, testes e identificação dos links. (A Secretaria de Educação deverá
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ter acesso irrestrito ao NOC da contratada para fins de auditoria do funcionamento dos
serviços).
Para realização dos serviços de suporte e manutenção, deverão ser respeitados os
seguintes acordos de tempo e especificação de atendimentos:
Deverá ser acionado o serviço de suporte e manutenção externa da Contratada, perfazendo
assim, início para contagem do SLA (service-level agreement (Acordo prévio de nível e
qualidade de serviço)) descrito abaixo:
CLASSIFICAÇÃO DAS PRIORIDADES PARA A REGULARIZAÇÃO DO
FUNCIONAMENTO
NÍVEL DE
PRIORIDADE

PRIORIDADE 1

PRIORIDADE 2

PRIORIDADE 3

TIPO

URGENTE

DESCRIÇÃO
O PROBLEMA CAUSA PERDA OU PARALISAÇÃO TOTAL DO EQUIPAMENTO OU
SOLUÇÃO. A NÃO OPERAÇÃO PASSA A SER CRÍTICA PARA O NEGÓCIO DO CLIENTE E A
SITUAÇÃO CONSTITUI UMA EMERGÊNCIA. COMPLETA FALHA DO EQUIPAMENTO OU
SOLUÇÃO. O EQUIPAMENTO OU SOLUÇÃO CONTINUA NO MESMO ESTADO
INDEFINIDAMENTE, CAUSANDO DEMORAS INACEITÁVEIS OU INDEFINIDAS PARA
RECURSOS OU RESPOSTAS. O EQUIPAMENTO OU SOLUÇÃO FALHA REPETIDAMENTE,
APÓS AS TENTATIVAS DE REINICIALIZAÇÃO.

MÉDIA

O PROBLEMA CAUSA UMA PERDA DE FUNCIONALIDADE. AS OPERAÇÕES PODEM
CONTINUAR AINDA QUE DE MODO RESTRITO. PROBLEMA DE PERFORMANCE DO
EQUIPAMENTO OU SOLUÇÃO. EQUIPAMENTOS OU SOLUÇÃO SEM CONTROLE,
MANTIDOS PELA REDUNDÂNCIA. O PROBLEMA RESTRINGE A DISPONIBILIDADE DO
EQUIPAMENTO OU DA SOLUÇÃO.

NORMAL

FALHA DE COMPONENTES OU MÓDULOS ISOLADOS QUE NÃO RESULTEM EM
RESTRIÇÕES SUBSTANCIAIS. O PROBLEMA CAUSA PERDA MENOR DE
FUNCIONALIDADE, CONSTITUINDO UMA INCONVENIÊNCIA. ERRO IRRELEVANTE,
COMPORTAMENTO INCORRETO OU ERRO DE DOCUMENTAÇÃO, QUE DE NENHUMA
MANEIRA IMPEDE A OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO. O PROBLEMA É PONTUAL E NÃO
AFETA SERIAMENTE A OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO. BAIXO IMPACTO NO NEGÓCIO
DO CLIENTE.

SLA DE ATENDIMENTO E SOLUÇÃO DO PROBLEMA
NÍVEL DE
PRIORIDADE

TIPO

SLA DE ATENDIMENTO

SLA DE SOLUÇÃO DO
PROBLEMA

URGENTE

EM ATÉ 2 HORAS

EM ATÉ 12 HORAS;

PRIORIDADE 2

MÉDIA

EM ATÉ 4 HORAS

EM ATÉ 24 HORAS;

PRIORIDADE 3

NORMAL

EM ATÉ 6 HORAS

EM ATÉ 48 HORAS.

PRIORIDADE 1
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A empresa contratada deverá posicionar as chamadas do usuário, para o suporte de
serviços e manutenção de equipamentos, no prazo máximo de 02 (duas) horas, contando
da solicitação efetuada;
A empresa contratada deverá prestar suporte de serviços, compreendendo reparos e
substituições de peças, às suas expensas, obrigando-se a colocar os equipamentos em
perfeito estado de funcionamento, no prazo máximo estabelecido no SLA de
Atendimento, contado a partir da abertura do chamado.
Decorrido esse prazo, sem o atendimento devido, fica a contratante autorizado a contratar
esses serviços de outra empresa e a cobrar da licitante vencedora os custos respectivos
sem que tal fato acarrete qualquer perda quanto à garantia dos equipamentos ofertados ou
do suporte de serviços prestados;
A empresa contratada será responsável por intermediar junto ao fabricante o processo de
RMA (troca do equipamento em caso de defeito) e deverá disponibilizar equipamento
equivalente, caso a previsão de resolução do problema ultrapasse o previsto pela SLA,
visando minimizar a indisponibilidade dos serviços.
A empresa contratada deverá trocar o equipamento instalado sob contrato, se, no período
de 15 (quinze) dias corridos, ocorrerem defeitos sistemáticos que não sejam corrigidos
nos prazos estabelecidos pelo SLA;

6. Obrigações da Contratada
Responsabilizar-se, independentemente de fiscalização ou acompanhamento pela
Administração, pelos prejuízos de qualquer natureza causados ao patrimônio do
CONTRATANTE ou de terceiros, originados direta ou indiretamente da execução deste
contrato, decorrentes de dolo ou culpa de seus empregados, prepostos ou representantes,
ficando obrigada a promover o ressarcimento a preços atualizados dentro do prazo de 30
(trinta) dias, contados a partir da comprovação de sua responsabilidade; o não cumprindo,
legitimará o desconto do valor respectivo dos créditos a que porventura faça jus.
Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticada
por seus técnicos durante a execução do objeto, ainda que no recinto do
CONTRATANTE, ressalvados os casos em que a contratada comprovar caso fortuito ou
força maior, reconhecidos pela Administração.
Realizar todas as atividades dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em
observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela
boa técnica.
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Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente da implantação, de modo a obter
uma operação correta e eficaz.
Atender prontamente quaisquer exigências do representante do CONTRATANTE
inerente aos produtos adquiridos, dentro dos prazos estabelecidos pelo poder concedente.
Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução da garantia e atualização deste
contrato, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE, sendo que a
responsabilidade técnica caberá à CONTRATADA, em qualquer caso, e não será
transferida, sob nenhum pretexto.
Arcar com todos os encargos diretos e indiretos que incidirem sobre esta contratação,
inclusive os fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, devendo apresentar,
sempre a documentação comprobatória dos recolhimentos devidos.
Comunicar à Secretaria, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis, quaisquer alterações
havidas no contrato social, durante o prazo de vigência deste contrato, bem como
apresentar os documentos comprobatórios da nova situação.
Recolher, no prazo estabelecido, valores referentes a penalidades de multa previstas neste
instrumento e que lhe sejam aplicadas por meio de procedimento administrativo,
decorrente de descumprimento de obrigações contratuais.
Fornecer à Secretaria todas as informações por este solicitadas, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis.
Encaminhar qualquer solicitação ao CONTRATANTE por intermédio do gestor do
contrato.
Acatar a fiscalização, à orientação e ao gerenciamento dos trabalhos por parte do gestor
do contrato designado pelo CONTRATANTE.
Os equipamentos que integram a infraestrutura de rede devem ser certificados pelos
órgãos competentes e, quando for o caso, possuir certificado específico de economia de
energia.

7. Obrigações da Contratante
Fiscalizar a execução do contrato, com fiel cumprimento das cláusulas do edital e seus
anexos, bem como do contrato e da ata.
Exercer o acompanhamento e a fiscalização, por servidor especialmente designado,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;
Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução, fixando prazo para a sua correção;
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Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do objeto, conforme cronograma
físico-financeiro, previsto no – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E
PROCEDIMENTOS PARA PAGAMENTO;
Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura da Contratada.

8. Da Habilitação
8.1. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –
SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à
qualificação econômica financeira e habilitação técnica conforme disposto nos
arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG
nº 2, de 2010.
8.1.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de
certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma
documentação vencida junto ao SICAF.
8.1.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente
através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido
sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 2 (duas)
horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste
Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à
comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de
pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da
LC nº 123, de 2006.
8.2. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado
de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte
documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e
trabalhista.
8.3. Habilitação jurídica:
8.3.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis;
8.3.2. Em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de
responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente
registrado e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos
de eleição de seus administradores;
8.3.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência;
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8.3.4. Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no
caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
8.3.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária
estrangeira em funcionamento no País.
8.4. Regularidade fiscal e trabalhista:
8.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
8.4.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta,
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Divida Ativa
da União, por elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº
6.106/07);
8.4.3. Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);
8.4.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);
8.4.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual.
8.4.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante;
8.4.6.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais
relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição
mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do
domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da
lei;
8.4.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943. O
pregoeiro poderá consultar o sitio www.tst.jus.br/certidao para comprovar a
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho do
licitante/fornecedor, até que o sistema SICAF esteja adaptado para
disponibilizar a informação;
8.4.7.1. A licitante poderá apresentar certidão positiva com efeitos de
negativa.
8.4.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de
pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no art. 34 da Lei nº
11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição, sob pena de inabilitação.
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8.4.9. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
8.4.10. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante;
8.4.11. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa, deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
8.4.12. Na hipótese da licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte,
deve ser apresentada a declaração firmada pelo responsável contábil da
empresa, atestando o valor de sua receita bruta do último exercício
financeiro, nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/06, para
comprovar a sua condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno
Porte (EPP).
8.5. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado
de Fornecedores – SICAF no nível da Qualificação Econômico-Financeira,
conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar
a seguinte documentação:
8.5.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica;
8.5.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
8.5.3. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes
ao período de existência da sociedade;
8.5.4. Comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = ---------------------------------------------------------;
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total
SG = ----------------------------------------------------------;
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
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Ativo Circulante
LC = -----------------------; e
Passivo Circulante
8.6. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado
inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio
líquido de 10% do valor estimado da contratação ou item pertinente, ou garantia
de 5% (cinco por cento) do valor estimado para ser contratado.

9. Habilitação Técnica dos Licitantes:
9.1. Habilitação técnica.
Para fins de atendimento a Habilitação Técnica exigida para este certame, a empresa
licitante deverá apresentar a seguinte documentação:
9.1.1. Apresentação de Atestado de Visita Técnica.
9.1.1.1. A vistoria é obrigatória para que os concorrentes possam obter os
detalhes necessários para a(o) perfeita(o) elaboração da proposta e
execução dos serviços.
9.1.1.2. Portanto, todas as licitantes deverão comparecer no endereço
abaixo,
ou
realizar
o
agendamento
por
e-mail
tecnologia.seeac@gmail.com.br ou Telefone 3213-2362.
9.1.1.3.

A vistoria será no horário das 08:00 às 12:00 hrs.

9.1.1.4. Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1907 – Volta Seca, Rio Branco,
Acre. CEP: 69911-018
9.1.1.5. Contato: Javã Costa – Departamento de Tecnologias Educacionais
e da Informação - DETEI
9.1.1.6. Durante a vistoria, as empresas interessadas serão acompanhadas
por um colaborador da Contratante.
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9.1.1.7. A administração fornecerá ao licitante, uma cópia do Atestado de
Vistoria, devidamente preenchido, para que este seja apresentado
juntamente com sua proposta Técnica e Comercial.
9.1.1.8. Em nenhuma hipótese o LICITANTE poderá alegar o
desconhecimento das condições para a perfeita compreensão do objeto
e integral execução contratual nos termos previstos nestas
especificações técnica.
9.1.1.9. Deverá ser apresentado documento que vincule o responsável pela
vistoria com a empresa proponente.
9.1.1.10. Fica facultado ao pregoeiro diligenciar junto aos autos do presente
certame, para fins de verificação de documentos que comprovem o
pleno atendimento aos subitens acima uma vez que uma via do(s)
atestado(s) de vistoria será anexada ao processo.
9.1.2. Comprovante de registro e quitação da empresa licitante e de seus responsáveis
técnicos, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) da sede
da empresa licitante, possuindo obrigatoriamente no seu quadro técnico, junto ao CREA,
no mínimo 1 (um) Engenheiro Eletricista ou Engenheiro Eletrônico ou Engenheiro de
Telecomunicações.
9.1.3. Para atendimento à QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL, a Licitante
deverá comprovar aptidão técnica para desenvolver trabalhos nas atividades de elétrica e
telecomunicações. Para tal deverá ser apresentado atestado de capacidade técnica,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa
proponente devidamente registrado no CREA, onde constem no mínimo o fornecimento
dos seguintes produtos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cabos de fibra Óptica;
Rádios de enlace ponto a ponto
Pontos de rede estruturada com Cabos CAT5e;
Pontos de rede elétrica incluindo cabos alimentadores elétricos, quadros elétricos,
circuitos de distribuição de energia elétrica e aterramento elétrico;
Câmeras de vídeo monitoramento IP;
Equipamentos Ativos de rede (Switch)
Equipamentos de rede Wifi
Equipamentos UPS (No-Break)
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9.1.4. Para atendimento à QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, a Licitante
deverá apresentar Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, acompanhado(s) da respectiva certidão de acervo técnico
emitida pelo CREA, ou entidade profissional competente do profissional de nível
superior, detentor do atestado de responsabilidade técnica, que comprove que o aludido
profissional foi responsável técnico por atividade pertinente e compatível em
características semelhantes com o objeto desta licitação, com características mínimas
conforme descritas abaixo. :
•

•
•

•

•

•
•

•

•
•

Elaboração de projeto, fornecimento, implantação e prestação de serviços de
manutenção e suporte técnico de natureza preventiva e corretiva na modalidade 24X7
(vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana) para interligação em cabos de fibra
óptica e/ou rede de rádios em atendimento a no mínimo 75(setenta e cinco) Unidades
(prédios) de um mesmo cliente
Serviços de Fornecimento e disponibilização de Link de acesso à internet (Serviço de
comunicação multimídia)
Implantação, Configuração e manutenção na modalidade 24X7 (vinte e quatro horas por
dia, sete dias por semana) de Centro de Operações de Rede (NOC) com sistema de
telemetria para fins de monitoramento SNMP da rede de telecomunicações,
equipamentos ativos de rede e equipamentos de segurança e rede elétrica de rede
metropolitana de telecomunicações;
Instalação, configuração e manutenção na modalidade 24X7 (vinte e quatro horas por
dia, sete dias por semana) em sistema de câmeras de vídeo vigilância IP contendo no
mínimo 100(cem) implantadas para um mesmo cliente;
Instalação, configuração e manutenção na modalidade 24X7 (vinte e quatro horas por
dia, sete dias por semana) de 1(um) Datacenter e 1(uma) Central de
videomonitoramento;
Instalação de Pontos de rede UTP Cat5e com no mínimo 600 (seiscentos) pontos de
rede;
Instalação e manutenção de pontos de rede elétrica incluindo cabos alimentadores
elétricos, quadros elétricos, circuitos de distribuição de energia elétrica e aterramento
elétrico.
Instalação, configuração e manutenção na modalidade 24X7 (vinte e quatro horas por
dia, sete dias por semana) de Enlaces de Rádio Ponto-a-Ponto com legalização de
frequência junto a Anatel.
Instalação e manutenção de Equipamentos ativos de rede (Switchs).
Instalação e manutenção de Equipamentos UPS (No-break).

Os itens poderão ser atendidos em um único atestado ou em diversos atestados vinculados
aos profissionais que participarão da execução das obras.
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9.1.5. OUTORGA SCM JUNTO A ANATEL: Comprovação de possuir autorização para
explorar o Serviço de Comunicação Multimídia. A comprovação se dará pela
apresentação de documento expedido pela Agencia Nacional de Telecomunicações
(ANATEL) e da publicação deste no Diário Oficial da União.
9.1.6. Comprovar possuir em seu quadro de sócios ou funcionários, no mínimo 2 (dois)
profissionais que tenham certificado(s) emitido(s) pelo(s) fabricante(s) da(s) solução(ões)
para Hardware de vídeo vigilância (Câmeras, Gerenciadores Digitais de Vídeo em rede e
Módulo central de Gerenciamento de Segurança), ofertada pela empresa licitante em sua
proposta comercial para este certame. (O certificado exigido poderá ser substituído por
declaração do(s) fabricante)s)).
9.1.7. Comprovar possuir em seu quadro de sócios ou funcionários, no mínimo 2 (dois)
profissionais que tenham certificado emitido por fabricante de solução de cabeamento
óptico e de cabeamento estruturado CAT5e. (Obrigatoriamente, pelo menos um dos
profissionais certificados deste item, deverá ser engenheiro responsável técnico da
empresa licitante) (O certificado exigido poderá ser substituído por declaração do
fabricante).
9.1.8. Comprovar possuir em seu quadro de sócios ou funcionários, no mínimo 04
(quatro) profissionais treinados em NR10 com certificados de participação em cursos,
com carga horária mínima de 40 horas, emitidos por empresa ou entidades especializadas,
que comprovem que os profissionais pertencentes ao quadro permanente da licitante
foram treinados em segurança de instalações e serviços de eletricidade.
9.1.9. A comprovação de vínculo dos profissionais exigidos se fará com a apresentação
de cópia autenticada de um dos seguintes documentos: da Carteira de Trabalho (CTPS)
em que conste a licitante como contratante, folha de registro e GFIP, em caso de
funcionário ou do Contrato social da licitante, em caso de sócio da empresa ou de contrato
de trabalho, contendo assinaturas de ambas as partes com firma reconhecida em cartório
e contrato devidamente registrado em cartório ou de declaração de contratação futura do
profissional, desde que acompanhada de declaração de anuência do mesmo com forma
reconhecida em cartório.
9.1.10. Caso dois ou mais licitantes apresentem atestados de um mesmo profissional,
como comprovação de qualificação técnico-operacional, todos serão inabilitados.
9.1.11. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos exigidos neste Edital.
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10. ELABORACAO DA PROPOSTA COMERCIAL PARA O CERTAME.
Além de todos os requisitos exigidos no Edital, as propostas deverão conter todas as
informações requeridas para pleno funcionamento das soluções;
10.1. Na proposta de preço deverá estar incluso todos os gastos da empresa com
infraestrutura e instalação de todas as soluções de acordo com todas as especificações
deste termo;
10.2. A empresa LICITANTE deverá, obrigatoriamente, informar em sua proposta
comercial para este certame, a Discriminação detalhada de MARCA, MODELO e
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO NO FABRICANTE, que identifiquem
os produtos ofertados listados na PLANILHA DE MARCA/MODELO/CÓDIGO DE
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO NO FABRICANTE, integrante da proposta
comercial modelo deste certame. Todos os produtos ofertados deverão atender as
ESPECIFÍCAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS PARA OS PRODUTOS
exigidas neste edital e anexos.
10.3. A empresa LICITANTE deverá, obrigatoriamente, apresentar em conjunto com a
sua proposta comercial para este certame, Manuais, catálogos, folders ou páginas da
internet contendo a informação de URL, dos fabricantes dos produtos ofertados listados
na PLANILHA DE MARCA/MODELO/CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO NO FABRICANTE, integrante da proposta comercial modelo deste certame.
Os manuais, catálogos, folders ou páginas da internet contendo a informação de URL
apresentados pela empresa licitante junto a sua proposta comercial devem conter
informações que confirmem as características técnicas mínimas exigidas neste edital.
10.4. A empresa LICITANTE deverá, obrigatoriamente, apresentar em conjunto com a
sua proposta comercial para este certame, Declaração, assinada pelo representante legal
desta, informando que, caso seja declarada arrematante no pregão e/ou quando requisitada
pela comissão de licitação, se compromete a cumprir o prazo estipulado para
disponibilizar um Ambiente de Referência para Testes Funcionais, onde será verificada a
conformidade da solução (Materiais, Equipamentos e Softwares) ofertados na proposta
comercial da licitante. Antes de efetuar a homologação da licitação, o Estado efetuará
diligência para a comprovação da solução ofertada conforme segue:
•

•

O licitante classificado em primeiro lugar na licitação deverá disponibilizar, no prazo máximo de
15(quinze) dias corridos a partir da data da licitação, um Ambiente de Referência para Testes
Funcionais, onde será verificada a conformidade da solução (Materiais, Equipamentos e Softwares)
ofertados na proposta comercial da licitante, com as ESPECIFÍCAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS
OBRIGATÓRIAS PARA OS PRODUTOS exigidas neste edital e anexos.
Caberá ao LICITANTE prover todos os recursos e despesas necessários para a disponibilização do
ambiente de referência para realização dos testes (despesas referentes a deslocamento, alimentação e
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•

hospedagem da equipe de homologação disponibilizada pela Contratante), bem como para o
cumprimento do prazo estipulado;
Para que o ambiente de Referência para Testes possua os seguintes requisitos mínimos, este deverá
estar equipado com os equipamentos, materiais e softwares de mesma MARCA e MODELO dos
produtos ofertados da proposta comercial da licitante, nas características e quantidades especificadas
abaixo:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

•

•
•

•

1 x Link formado por cabeamento óptico, OLT e ONU para verificação de comunicação entre o datacenter
da secretaria de educação até uma unidade ou local provisório até 1(um) km distante
1 x CÂMERA IP BULLET FIXA
1 x CÂMERA IP DOME FIXA
1 x CÂMERA IP DOME PTZ
1 x SOFTWARE DE VÍDEO VIGILÂNCIA (Licença para Servidor de gerência, para câmeras e para Servidor
de borda 16(dezeseis) portas)
1 x SOFTWARE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO
1 x SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO
1 x SERVIDOR DE GERÊNCIA E BANCO DE DADOS PARA VÍDEO VIGILÂNCIA
1 x SERVIDOR PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO
1 x SERVIDOR PARA SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO
1 x SERVIDOR DE BORDA 16(dezesseis) PORTAS
1 x CENTRAL DE ALARMES
1 x DISPOSITIVO POE 24 PORTAS
1 x GABINETE DE SEGURANÇA ELETRÔNICA
1 x MÓDULO CENTRAL DE AUTOMAÇÃO
1 x MÓDULOS DE BORDA PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TIPO I – MODULO COMUTADOR
1 x MÓDULOS DE BORDA PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TIPO II – MODULO INTERFACE
1 x MÓDULOS DE BORDA PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TIPO III – MODULO REMOTO
1 x CONTROLADORA CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO
1 x CONTROLADORA DE BORDA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO
1 x LEITOR DE CONTROLE DE ACESSO

OBS: O KIT COM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INTERLIGAÇÃO
DE TELECOMUNICAÇÕES E ELÉTRICA, BEM COMO TODOS OS EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DEVERÁ SER PROVIDO PELA
LICITANTE.
Todos os equipamentos e materiais devem estar instalados e configurados para que possam ser
testadas todas as suas funcionalidades.
Se os testes funcionais da solução não forem aprovados, ou se o licitante desatender ao prazo
especificado, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente e verificará a aceitabilidade e a habilitação
do proponente e o convocará a disponibilizar Ambiente de Referência para Testes, o qual será
submetido aos mesmos testes funcionais da solução, observando a ordem de classificação estabelecida
no final da etapa competitiva por meio de lances, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta que atenda ao Edital, caso em que o licitante será declarado vencedor;
Os testes funcionais da solução e emissão do termo de aceite ou de recusa, deverão ser realizados pela
Secretaria de Educação em até 5(cinco) dias corridos da data da disponibilização do Ambiente de
Referência para Testes;

11. DO PAGAMENTO.
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11.1. O pagamento dos Valores referentes à parcela de instalação (Serviço de instalação
e configuração com frete e fornecimento de materiais, equipamentos e sistemas) da
proposta comercial para este certame, será efetuado em parcela única conforme prestação
do serviço de instalação e configuração com frete e fornecimento de materiais de consumo
de cada item/quantidade.
11.2. O pagamento dos Valores referentes à parcela de serviços continuados de
disponibilização de rede metropolitana em cabos de fibra óptica e rádios, além de
aplicações locais que compõem o projeto conectividade na escola com serviços de
manutenção e suporte técnico na modalidade 24x7, da proposta comercial para este
certame, será efetuado em parcelas mensais, por item planilhado, durante a vigência do
contrato de serviço continuado.
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ANEXO II
ESPECIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE
INFRAESTRUTUTURA
Ao
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

1

- Características dos Materiais de infraestrutura
KIT para infraestrutura para Datacenter

1.1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eletroduto galvanizado com seus acessórios para instalação internas de fibra óptica e
elétrica;
Os eletrodutos internos deverão ser devem possuir espessura mínima de 2”;
Abraçadeiras para fixação de eletrodutos;
Acessórios para entrada de Fibra óptica
Derivação de energia de quadro elétrico até o rack dos equipamentos;
Rack de pelo menos 42 U´s com profundidade de pelo menos 1020mm para acomodação
dos equipamentos;
Deverá haver disjuntor(es) e protetor(es) de energia nos racks.
Deverá ser fornecido pelo menos duas réguas de 8 tomadas padrão 19 polegadas;
Deverão ser fornecidos todos os materiais elétricos, como disjuntores para o quadro de
energia, cabos, tomadas, sistema de aterramento para rack;
Dio e todos os acessórios necessários, como cordões ópticos, splitters, conectores,
atenuadores, interfaces ópticas para o perfeito funcionamento da rede;
Prover cabeamento UTP para interligação dos dispositivos e equipamentos necessários
para o perfeito funcionamento de todo o sistema GPON, Firewall, SD-WAN e Wi-Fi.

KIT para infraestrutura para escolas e prédios

1.2

•
•
•
•
•
•

Eletroduto PVC ou galvanizado com seus acessórios para instalação internas de fibra
óptica e elétrica;
Os eletrodutos internos deverão ser devem possuir espessura mínima de ¾”;
Abraçadeiras para fixação de eletrodutos;
Isolador RP-2 (2 ranhuras);
Suporte para isolador roldana;
Parafuso para isolador;

Rua Rio Grande do Sul nº 1907 - Volta Seca - Rio Branco/AC - CEP. 69.911-018
Fone: (68) 3213-2320/3213-2411 - e-mail: planejamento.educacao@ac.gov.br

•
•
•
•
•
•
•
•

Laço pré-formado para drop ótico;
Prever uma tomada elétrica FNT, que pode ser derivada da tomada mais próxima ou do
quadro de energia;
Rack de pelo menos 4 U´s para acomodação dos equipamentos;
Conector de aterramento para Rack;
Régua com pelo menos 4 tomadas para rack de 19 Polegadas;
Deverá haver protetor de energia;
Prover cabeamento UTP para interligação dos dispositivos e equipamentos necessários
para o perfeito funcionamento do sistema.
Terminadores ópticos e todos os acessórios necessários, como cordões ópticos, splitters,
conectores, atenuadores, interfaces ópticas para o perfeito funcionamento da rede;

Materiais para a Rede Aérea e Postes

1.3

•

•

•

•

•
•
•
•

No caso de compartilhamento, o poste de concreto deve seguir as especificações da
concessionária local e contemplando o fornecimento de toda a ferragem necessária à
instalação do cabo aéreo.
Poste de concreto armado de seção duplo T ou seção circular, nas seguintes
características: DT 7,5/100, DT 8/150, DT 9/200 e DT 11/200 ou PSC 7,5/100, PSC
8/150, PSC 9/200 e PSC 11/200, e contemplando o fornecimento de toda a ferragem,
galvanizada a fogo, necessária à instalação do cabo aéreo.
Poste padrão circular de concreto, tamanho de 11,00 (ONZE) metros, resistência de tração
de 2KN, com sistema de aterramento interno, com 2 (duas) saídas (furações) adequadas
para conexão de condutor de aterramento ao sistema de energia a ser instalado no poste.
O mesmo deve ter sua base concretada, na composição FCK-110, a fim de garantir a cura
e sustentação apropriada do poste a ser instalado, tendo como finalidade a prevenção de
oscilações por tração e ações de ventos.
Acessórios pré-formados para ancoragem dos cabos.
Em acessos aos prédios dos sites deverá ser utilizado eletrocalha ou eletroduto para cabos.
Etiqueta de identificação em plástico rígido que deve conter as seguintes informações:
Cabo Óptico, Emergência com número de telefone, identificação do cabo (rota).
Dimensões da Etiqueta:
60 x 100 x 4 mm (altura x comprimento x espessura)
NOME: 3,5 mm
Emergência: 4,0 mm
CABO ÓPTICO: 6,0 mm
Cabo / Rota: 4,0 mm

KIT de fixação em poste para Fibra Óptica

1.4

•

Conjunto de acessórios para fixação e ancoragem da fibra ótica em postes da rede elétrica.
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•
•
•
•
•
•
•

2

2.1

Deverá possuir plaqueta de identificação de cabo óptico;
Deverá possuir fita de aço inox;
Deverá possuir selo de aço inox;
Deverá possuir isolador RP-2 (2 ranhuras);
Deverá possuir suporte para isolador roldana;
Devera possuir parafuso para isolador
Deverá possuir laço pré-formado para drop ótico.

- Características dos Materiais de cabeamento óptico, estruturado metálico e
elétrico
Cabo Óptico SM autossustentado 12FO

Elemento Central - Deverá ser dielétrico e posicionado no centro do núcleo.
Unidade básica - Deverá ser em material termoplástico, que proporcione proteção mecânica e térmica às
fibras ópticas. Deverá ser impresso em um dos tubos uma identificação contendo o nome do fabricante e
ano de fabricação.
Núcleo - As unidades básicas serão trançadas ao redor do membro central para formar o núcleo do cabo.
Deverá ser totalmente preenchido por um composto de geleia que assegure o enchimento dos espaços
intersticiais evitando assim a penetração de umidade;
Capa interna - Por processo de extrusão, a capa interna de material termoplástico, deverá estar sobre o
núcleo do cabo. Sob a capa interna deverá ser colocado um fio de material não metálico, destinado ao
corte e abertura longitudinal do revestimento.
Elemento de Tração - Deverá ser constituído por fibra aramida dielétrica com a função de garantir o
desempenho mecânico do cabo óptico;
Capa externa - Deverá ser em de polietileno na cor preta, aplicada por processo de extrusão sobre os
elementos de tração. O revestimento deve ser resistente à luz solar e a intempéries. Sob a capa externa
deverá ser colocado um fio de material não metálico, destinado ao corte e abertura longitudinal do
revestimento;
A carga máxima de operação (N) - Deverá possuir carga máxima de tração de 1,5 vezes o peso do cabo;
Deverá ser de acordo com a norma NBR 14160;
Deverá possuir certificação ANATEL;
Deverá suportar raio mínimo de curvatura (mm) - Durante instalação: 20 x diâmetro externo do cabo;
Após instalado: 10 x diâmetro externo do cabo;
Suportar faixa de Temperatura (ºC): Operação: -20 a +65; Instalação: -10 a 50;
Possuir atenuação óptica máxima em 1310nm: 0,37dB/km;
Possuir atenuação óptica máxima em 1550nm: 0,23dB/km;
2.2

Cabo Óptico SM autossustentado 36FO

Elemento Central - Deverá ser dielétrico e posicionado no centro do núcleo.
Unidade básica - Deverá ser em material termoplástico, que proporcione proteção mecânica e térmica às
fibras ópticas. Deverá ser impresso em um dos tubos uma identificação contendo o nome do fabricante e
ano de fabricação.
Núcleo - As unidades básicas serão trançadas ao redor do membro central para formar o núcleo do cabo.
Deverá ser totalmente preenchido por um composto de geleia que assegure o enchimento dos espaços
intersticiais evitando assim a penetração de umidade;
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Capa interna - Por processo de extrusão, a capa interna de material termoplástico, deverá estar sobre o
núcleo do cabo. Sob a capa interna deverá ser colocado um fio de material não metálico, destinado ao
corte e abertura longitudinal do revestimento.
Elemento de Tração - Deverá ser constituído por fibra aramida dielétrica com a função de garantir o
desempenho mecânico do cabo óptico;
Capa externa - Deverá ser em de polietileno na cor preta, aplicada por processo de extrusão sobre os
elementos de tração. O revestimento deve ser resistente à luz solar e a intempéries. Sob a capa externa
deverá ser colocado um fio de material não metálico, destinado ao corte e abertura longitudinal do
revestimento;
A carga máxima de operação (N) - Deverá possuir carga máxima de tração de 1,5 vezes o peso do cabo;
Deverá ser de acordo com a norma NBR 14160;
Deverá possuir certificação ANATEL;
Deverá suportar raio mínimo de curvatura (mm) - Durante instalação: 20 x diâmetro externo do cabo;
Após instalado: 10 x diâmetro externo do cabo;
Suportar faixa de Temperatura (ºC): Operação: -20 a +65; Instalação: -10 a 50;
Possuir atenuação óptica máxima em 1310nm: 0,37dB/km;
Possuir atenuação óptica máxima em 1550nm: 0,23dB/km;
2.3

Cabo Óptico SM Drop 1FO

Cabo óptico autossustentado para vãos de 80 metros
Próprio para instalações externas
Deve possuir certificação Anatel
Possuir 1(uma) Fibra Óptica SM (Monomodo),
A fibras deverá estar protegida por um tubo de material termoplástico preenchido com geleia.
Possuir como elemento de Tração, filamentos de fibras dielétricas (aramida), aplicadas ao redor da
unidade básica.
Possuir capa externa em material termoplástico resistente a fungos, intempéries e raios UV. O
revestimento externo deve ser não-propagante à chama classe COG.
Possuir elemento de Sustentação Fio de aço galvanizado
2.4

Patch panel modular LGX

Confeccionado em aço;
Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta;
Produto resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes
internos (TI/EIA 569);
Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma TIA/EIA-310E;
Deve poder ser utilizado com Cassetes LGX do tipo MPO e Placas LGX;
Deve permitir acomodar ao mesmo tempo cabos ópticos e cabos metálicos em um mesmo patch panel;
Fornecido com parafusos de fixação;
Compatível com conectores fêmea U/UTP, adaptadores ópticos e tipo F, desde que utilizadas as placas
LGX adequadas;
Fornecido com parafusos de fixação;
Fornecido sem os conectores (descarregado) ou placas LGX.
Largura: 482,6mm (19")
Altura: 44,45mm (1U)
Profundidade: 169 mm
Material do corpo do produto: Aço SAE1020
Espessura da Chapa: 1,2mm
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Cor: Preto
Tipo de Conector: Cassete MPO 12/24F, Placas LGX 6/8/12, Placa LGX 6xRJ45
Quantidade de posições: 03 placas LGX
Ser fornecido com 2(dois) painéis de fechamento LGX com as seguintes características:
• Painel de fechamento, uso interno, para instalação em equipamentos aceitando padrão LGX.
• Confeccionado em aço.
• Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta.
• Produto resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em
ambientes internos (EIA – 569).
• Apresenta dimensões LGX. Fornecido com pinos de fixação.
• Ser do mesmo fabricante e 100% compatível com o Patch panel modular LGX ofertado pela
licitante em sua proposta comercial.
2.5

Splitter óptico modular LGX 1x2

Splitter balanceado constituído por uma fibra de entrada e 2 fibras de saída, dividindo a potência do sinal
óptico de forma proporcional entre elas;
Fornecido com adaptadores ópticos;
Banda Óptica Passante: 1260~1360nm e 1480~1580nm
Perda de Inserção Máxima: 3,7 dB
Uniformidade: 0,5 dB
Sensibilidade à Polarização Máxima (PDL): 0,2 dB
Diretividade: >55 dB
Perda de Retorno: >55 dB
2.6

Splitter óptico modular LGX 1x4

Splitter balanceado constituído por uma fibra de entrada e 4 fibras de saída, dividindo a potência do sinal
óptico de forma proporcional entre elas;
Fornecido com adaptadores ópticos;
Banda Óptica Passante: 1260~1360nm e 1480~1580nm
Perda de Inserção Máxima: 7,1 dB
Uniformidade: 0,6 dB
Sensibilidade à Polarização Máxima (PDL): 0,2 dB
Diretividade: >55 dB
Perda de Retorno: >55 dB
2.7

Splitter óptico FBT 1x2

Divisores Ópticos com saídas balanceadas (simétricas): 1 entrada e 2 saídas simétricas.
Devem possuir Tecnologia de fabricação FBT;
Deve utilizar fibra tipo G.657A - Fibra especial otimizadas para acomodação em bandejas com raio de
curvatura reduzidas;
Todas as fibras do splitter devem possuir identificação que permita distinguir os grupos da fibra de
entrada e a sequência numérica das fibras de saída;
As fibras deverão se apresentar separadas após 6cm da extremidade do corpo do Splitter e o início da
separação deve estar indicado através de etiqueta. Esta etiqueta bem como as fibras do splitter deve seguir
o padrão de cores TIA/EIA-598-A Color Code for FiberandLoose tube Identifcation;
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Deve possuir tamanho compacto que permite sua instalação e acomodação e acondicionamento em
bandejas de emenda óptica acomodados em caixa prevista neste caderno de especificação. Tamanho:
Comprimento de 50mm e Diâmetro de 3mm;
Devem operar nas três janelas de comunicação para os padrões de redes ópticas passivas: 1310nm,
1490nm e 1550nm;
Deve apresentar baixa perda de inserção (máxima de 3,7dB) e excelente uniformidade (≤0,5 dB)
Sensibilidade a Polarização Máxima (PDL) ≤0,2 dB;
Diretividade ≥55dB;
Perda de Retorno ≥55dB;
Alta confiabilidade.

2.8

Caixa Terminadora Óptica com acessórios de fixação em poste, com Splitter
conectorizado 1x4 e Adaptadores Ópticos

Deve ter a finalidade de acomodar e proteger emendas ópticas por fusão entre o cabo de distribuição e os
drops de uma rede óptica de terminação. Deve também proporcionar a gestão e armazenamento dos
adaptadores ópticos para saídas conectorizadas.
Deve possuir sistema de vedação mecânico.
Deve possuir 1 bandeja de emenda com capacidade de até 16 fusões, e ainda uma bandeja de adaptadores
com 16 posições e armazenamento de um splitter.
Deve aceitar cabo de entrada com diâmetro de até 15 mm. Deve suportar até 16 cabos drops de saída.
Deve possuir resistência a corrosão e envelhecimento, e proteção ultra-violeta; além de proteção
adequada contra poeira e jatos d'água fortes.
Deve possibilitar instalação em fachadas de prédios, paredes ou postes.
Deve ser fornecido com 1um) Splitter balanceado constituído por uma fibra de entrada e 4 fibras de saída
(Todas as portas com conectores), dividindo a potência do sinal óptico de forma proporcional entre elas;
2.9

Conjunto de emenda óptico aéreo básico com suporte para fixação em poste e
parede

Deve possuir material do corpo em ABS e ser da cor Preta
Deve suportar ampliação até 144 fibras acomodadas em bandejas com capacidade de 24 fusões.
Deve ser fornecida com acessórios de forma a atender no mínimo a 24 fusões de fibras opticas
Deve aceitar cabo de entrada com diâmetros variando de 10 até 17 mm e até 4 cabos de derivação com
diâmetros de 8 a 17,5 mm.
Deve permitir a instalação em postes ou em cordoalhas (resistência à corrosão e envelhecimento e
proteção ultra-violeta).
Deve ser fornecida com válvula para pressurização e com suporte para instalação em poste e parede
Deve possuir a possibilidade de fechamento com cadeado;
Deve possuir bandeja para reserva de fibra com tubo “loose”;
Deve possuir sistema de acomodação: áreas separadas para armazenar, encaminhar, proteger e
“transportar” as fibras;
Deve ser fornecida com válvula para pressurização
Deve possuir dimensões máximas: 460 (altura) x 250 (diâmetro) mm
Possuir Grau de Proteção IP 68
Possuir certificação Anatel
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Bandeja com capacidade de 24 fusões de mesmo fabricante e 100% compatível com o Conjunto de
emenda óptico aéreo básico 24FO com suporte para fixação em poste e parede ofertado pela licitante em
sua proposta comercial.
Kit de derivação com termo-contratil para conjunto de emenda ótico aéreo básico 24FO de mesmo
fabricante e 100% compatível com o Conjunto de emenda óptico aéreo básico 24FO com suporte para
fixação em poste e parede ofertado pela licitante em sua proposta comercial.
2.10

Distribuidor interno óptico 19” – módulo básico

Distribuidor óptico para Rack de 19”
Deve suportar conectores SmallFormFactory, para 48 fibras com conectores LC.
Deverá ter a função de acomodar e proteger as emendas de transição entre o cabo ótico e as extensões
óticas;
Ser compatível com os adaptadores óticos (ST, SC, LC Duplex, FC, MT-RJ e E2000);
Ser modular permitindo expansão do sistema;
Deve possuir altura (1U) e ser compatíveis com o padrão 19” e 23”;
Deve possuir áreas de armazenamento de excesso de fibras, acomodação, emenda devem ficar internos à
estrutura (conferindo maior segurança ao sistema);
Ser fabricado em aço SAE 1020; Deve utilizar pintura do tipo epóxi de alta resistência a riscos.
Deve possuir gaveta deslizante com sistema de trilhos (facilitar manutenção/instalação e trabalhos
posteriores sem retirá-los do rack); Deve possuir painel frontal articulável, permitindo o acesso aos
cordões sem expor às fibras conectorizadas internamente;
Deve possibilitar terminação direta ou fusão, utilizando um mesmo módulo básico;
Deve possibilitar que os adaptadores ópticos sejam instalados dispostos de forma angular em relação à
frente do DIO, permitindo assim uma maior organização dos cordões.
2.11

Extensão óptica conectorizada 2FO SM com kit suporte adaptador

Este pig-tail deverá ser constituído por uma fibra óptica monomodo 9.0/125µm tipo “tight“;
A fibra óptica deste pig-tail deverá possuir revestimento primário em acrilato e revestimento secundário
em PVC, com espessura de 0,9mm;
Uma das extremidades deste pigtail óptico deve vir devidamente conectorizada e testada de fábrica;
Deve ser fornecido com suportes para adaptadores ópticos, separados de 02 em 02 para uma melhor
distribuição dos adaptadores ópticos.
Ser do mesmo fabricante dos Cabos Ópticos e Distribuidor Interno Óptico (DIO) ofertados pela licitante
em sua proposta comercial
2.12

Kit bandeja de emenda para distribuidor interno óptico 19”

Ser do mesmo fabricante e 100% compatível com o para Distribuidor interno óptico 19” – Módulo Básico
ofertado pela licitante em sua proposta comercial.
2.13

Distribuidor interno óptico 6P para implantação em trilho DIN

Distribuidor óptico para até 6 fibras de parede ou prateleira; Indicado para uso interno fixado em parede;
Deve ter capacidade de gerenciar até 06 fibras ópticas;
Deve acompanhar o distribuidor óptico, sistema de bandeja de emenda, protetor de emenda, e braçadeiras
plásticas; Deve possuir dois acessos de cabos ópticos pela parte superior limitado ao diâmetro de 13 mm;
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2.14

Cordão óptico SM simplex 2.5m

Este cordão deverá ser constituído por uma fibra óptica monomodo ou multimodo 9.0/125m, 50/125m,
62,5/125m tipo “tight“; A fibra óptica deste cordão deverá possuir revestimento primário em acrilato e
revestimento secundário em PVC, com espessura de 0,9mm; As extremidades deste cordão óptico deve
vir devidamente conectorizado e testada de fábrica; O fabricante deverá apresentar certificados ISO 9001
e ISO 14001; Ser disponibilizado nas opções de terminações com conectores ST/ FC / SC / MT-RJ/ LC
E2000-APC. O fabricante deve possuir certificação ANATEL para os conectores ópticos ST / FC / SC /
MT-RJ/ LC e E2000-APC. Ser do mesmo fabricante dos Cabos Ópticos e Distribuidor Interno Óptico
(DIO) ofertados pela licitante em sua proposta comercial

2.15

Cordão óptico SM duplex 2.5m

Este cordão deverá ser constituído por uma fibra óptica monomodo ou multimodo 9.0/125m, 50/125m,
62,5/125m tipo “tight“; A fibra óptica deste cordão deverá possuir revestimento primário em acrilato e
revestimento secundário em PVC, com espessura de 0,9mm; As extremidades deste cordão óptico deve
vir devidamente conectorizado e testada de fábrica; O fabricante deverá apresentar certificados ISO 9001
e ISO 14001; Ser disponibilizado nas opções de terminações com conectores ST/ FC / SC / MT-RJ/ LC
E2000-APC. O fabricante deve possuir certificação ANATEL para os conectores ópticos ST / FC / SC /
MT-RJ/ LC e E2000-APC. Ser do mesmo fabricante dos Cabos Ópticos e Distribuidor Interno Óptico
(DIO) ofertados pela licitante em sua proposta comercial
2.16

Cabo Elétrico múltiplo flexível isolamento 1000V três vias com seções 4,00mm

Deverá ser composto por fios sólidos de cobre nu eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 4 de
encordoamento (NBR NM-280), isolamento das veias à base de PVC, resistente à chama, classe térmica
70ºC e para cobertura externa PVC classe térmica 70ºC (NBR 7288). Tensão de Isolamento: 1Kv e
Deverá atender às Normas:
NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados; NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio. NBR
NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.
NBR 5111 - Fios de Cobre nu de seção circular para fns elétricos.
NBR 7288 - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de Policloreto de Vinila (PVC) ou
polietileno (PE) para tensões de 1kV e 6kV.
2.17

Tomada Elétrica 2P+T

Tomada 2P+T, do mesmo fabricante ou fabricane compatível com as canaletas
Tomadas elétrica certificada conforme ABNT NBR NM 60884-1 e ABNT NBR 14136.
2.18

Cabo Elétrico de cobre nú com seção 50mm

Deverá ser composto por fios sólidos de cobre nu eletrolítico, seção circular, têmpera mole, duro ou meio
duro Classe 2 de encordoamento (NBR NM 280).
Deverá atender as Normas:
NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão.
NBR 5111 - Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos - Especificação.
NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.
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2.19

Haste de aterramento elétrico, cobreado, alta camada 5/8” x 2,40m

Haste alta camada de cobre (254 microns).
2.20

Caixa de inspeção tipo solo (Reforçada, com tampa articulada) 30cm x 30cm

Caixa de Inspeção em PVC Ø 30cm , Tampa de ferro fundido reforçada T30 articulada Ø 30cm x 30cm
(nominal).
2.21

Eletroduto Galvanizado 1”

Duto roscável galvanizado do tipo leve de 1” de diâmetro;
Fornecidos em barras de 3 (três) m, com rosca nas duas extremidades;
Fornecido com acessórios de fixação e acabamento, tais como, abraçadeira do tipo copo, consuletes, luva
e curva.
2.22

Cabo UTP Cat5e

Cabo U/UTP Categoria 5e; · O cabo utilizado deverá possuir certificação Anatel, conforme definido no
Ato Anatel número 45.472 de 20 de julho de 2004, impressa na capa externa; · Possuir certificado de
performance elétrica (VERIFIED) pela UL ou ETL, conforme especificações da norma ANSI/TIA/EIA568-C.2 Categoria 5e, bem como certificado para flamabilidade (UL LISTED ou ETL) CM impressos na
capa externa; · O cabo deverá atender às diretivas ROHS; · Possuir impresso na capa externa nome do
fabricante, marca do produto, e sistema de rastreabilidade que permita identificar a data de fabricação dos
cabos; · Deverá possuir também na capa externa gravação seqüencial métrica decrescente a partir de
305m que permita o reconhecimento imediato pela capa, do comprimento de cabo residual dentro da
caixa; · Ser composto por condutores de cobre sólido; capa externa em PVC não propagante à chama. ·
Com possibilidade de fornecimento nas cores azul, amarelo, branco, verde, marrom, preto, vermelho,
laranja, bege e cinza; § Deve atender ao código de cores especificado abaixo: Ø par 1: azul-branco, com
uma faixa azul (stripe) no condutor branco; Ø par 2: laranja-branco, com uma faixa laranja (stripe) no
condutor branco; Ø par 3: verde-branco, com uma faixa verde (stripe) no condutor branco; Ø par 4:
marrom-branco, com uma faixa marrom (stripe) no condutor branco. · Impedância característica de 100W
(Ohms); · Deverá ser apresentado através de catálogos, testes das principais características elétricas em
transmissões de altas velocidades (valores típicos) de ATENUAÇÃO (dB/100m), NEXT (dB),
PSNEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), para freqüências de 100, 200 e 350 MHz.
.
2.23

Patch Panel Painel 19” 24 portas RJ45

. · Possuir Certificação UL ou ETL LISTED; · Possuir Certificação ETL VERIFIED; · O produto deve
cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente
conforme a Diretiva RoHS. · Painel frontal em material termoplástico de alto impacto, não propagante a
chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), com porta etiquetas de identificação em acrílico
para proteção; · Apresentar largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310E e altura de
1 U ou 44,5 mm; · Ser disponibilizado em 24 portas com conectores RJ-45 fêmea na parte frontal, estes
devem ser fixados a circuitos impressos (para proporcionar melhor performance elétrica); · Exceder a
ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 5e, ter corpo em termoplástico de alto impacto não propagante a chama
que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso
com camadas de 2,54 mm de níquel e 1,27 mm de ouro, possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão
traseira) estanhados para a proteção contra oxidação e permitir inserção de condutores de 22 AWG a 26
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AWG; · Identificação do fabricante no corpo do produto; · Possuir local para aplicação de ícones de
identificação (para codificação), conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-606-A; · Fornecido de
fábrica com ícones de identificação (nas cores azul e vermelha); · Ser fornecido com guia traseiro perfurado,
em material termoplástico de alto impacto, não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0
(flamabilidade) com possibilidade de fixação individual dos cabos, proporcionando segurança,
flexibilidade e rapidez na montagem; · Ser fornecido com acessórios para fixação dos cabos (cintas de
amarração); · Suportar ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e cinqüenta)
vezes com conectores RJ-45 e 200 inserções com RJ11; · Suportar ciclos de inserção, igual ou superior a
200 (duzentas) vezes com terminações 110 IDC; · Ser fornecido em módulos de 8 ou 6 posições; ·
Compatível com as terminações T568A e T568B, segundo a ANSI/TIA/EIA-568-C.2, sem a necessidade
de trocas de etiqueta.
2.24

Tomada Fêmea RJ45 Cat5e

. Possuir Certificação UL ou ETL LISTED; · Possuir Certificação ETL VERIFIED; · Ter corpo em material
termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade); ·
Possuir protetores traseiros para as conexões e tampa de proteção frontal (dust cover) removível e articulada
com local para inserção, (na própria tampa), de ícones de identificação; · Possuir vias de contato RJ45
produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 mm de níquel e 1,27 mm de ouro; · Apresentar
disponibilidade de fornecimento nas cores: branco, bege, cinza, vermelho, azul, amarelo, marrom, laranja,
verde e preto; · O keystone deve ser compatível para as terminações T-568A e T-568B, segundo a
ANSI/TIA/EIA-568-C.2; · Exceder as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2
Categoria 5e; · Possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira) em material bronze fosforoso e
estanhado para a proteção contra oxidação e permitir inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG,
permitindo ângulos de conexão do cabo em 90 ou 180 graus; · O conector fêmea deverá possibilitar a
crimpagem dos 8 condutores ao mesmo tempo proporcionando deste modo uma conectorização
homogênea. · Possuir acessório para proteção do contato IDC e manutenção do cabo crimpado; · Suportar
ciclos de inserção, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e cinqüenta) vezes com conectores
RJ-45 e 200 inserções com RJ11; · Possibilitar o perfeito acoplamento com a tomada para conexão do RJ
– 45 fêmea, uma e duas posições, e com os espelhos para conexão do RJ – 45 fêmea de duas, quatro e seis
posições; · Identificação do conector como categoria 5e, gravado na parte frontal do conector; · Suportar
ciclos de inserção, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com terminações 110 IDC; · Fornecido com
instrução de montagem na língua Portuguesa; O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa
máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a Diretiva RoHS. · Possuir logotipo
do fabricante impresso no corpo do acessório.
2.25

Patch Cord RJ45/RJ45 cat5e 2,5 mts

Patch Cord para interligação entre a “tomada lógica“ e a “estação de trabalho“ ou para manobra na Sala
de Telecomunicações; · Deve ter duas certificações Anatel conforme regulamento da entidade: a do cabo
flexível e do cordão de manobra; · Possui Certificação UL ou ETL LISTED. · Possuir Certificação ETL
VERIFIED (Componente testado e verificado). · O cabo deverá atender à diretiva ROHS. · Deverão ser
montados e testados em fábrica, com garantia de performance; · Deve possuir capa protetora (bota) do
mesmo dimensional do RJ-45 plug e proteção à lingüeta de travamento. Esta capa protetora deve ajudar a
evitar a curvatura excessiva do cabo em movimentos na conexão bem como proteger o pino de
destravamento dos conectores contra enroscamentos e quebras; · Deve ser disponibilizado pelo fabricante
em pelo menos 8 cores; · O acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado, U/UTP (Unshielded
Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre flexível, multifilar, isolamento em
poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama, conectorizados à RJ-45 macho Categoria 5e
- com capa termoplástica (boot) envolvendo os conectores nas duas extremidades, estes conectores (RJ-45
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macho), deve atender às especificações contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 5e, ter
corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0
(flamabilidade), possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 mm de
níquel e 1,27 mm de ouro, para a proteção contra oxidação, garras duplas para garantia de vinculação
elétrica com as veias do cabo; · Possuir classe de flamabilidade no mínimo CM; · Exceder as
características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 5e

3
3.1

- Características dos Equipamentos e Sistemas
FIREWALL

Os equipamentos de segurança deverão ter características de Next Generation Firewall – NGFW e oferecer
camadas de proteção para redes internas de datacenter. Devem estar totalmente capacitados para operar em
redundância e em alta disponibilidade;
Deverão ter sido projetados como appliances (hardware com software embarcado) para operação exclusiva
como Next Generation Firewall – NGFW. Não serão aceitos sistemas construídos com hardware e/ou
software destinado ao uso genérico ou doméstico;
Não serão aceitas soluções de segurança customizadas para a SEE. Serão aceitos somente aqueles
equipamentos que fizerem parte do portfólio de soluções oferecidas pelo fabricante para o mercado
corporativo;
Os equipamentos devem estar preparados para resistir a técnicas de invasão dispondo no mínimo de
proteções a ataques de força bruta e anti-spoofing para redes IPv4 e IPv6;
Cada equipamento de segurança deve ter licenciamento para virtualizar no mínimo 4 (quatro) instâncias
lógicas, independentes entre si, e sem comprometimento ao desempenho geral do equipamento;
Cada instancia lógica deve contar com as mesmas funcionalidades de segurança do appliance físico,
incluindo a administração remota pelo gerenciador centralizado;
Deve estar equipado com ferramenta de monitoração de pacotes de rede tipo sniffer para acompanhamento
e visualização de tráfego de rede em tempo real, inclusive com a capacidade de aplicação de filtros
personalizados. A ferramenta deve ter a opção de gravar o tráfego capturado em arquivos do tipo CAP,
PCAP ou equivalente;
Os equipamentos devem ser compatíveis com rack padrão 19” (dezenove polegadas), acompanhado de
todos os adaptadores, cabos e acessórios necessários para a sua fixação.
Cada equipamento de segurança deve possuir 2 (duas) fontes de alimentação internas e redundantes, que
operem em corrente alternada (AC), com seleção automática de tensão 208V (Fase-Fase) e 220V (FaseNeutro), frequência 50/60Hz.
As fontes de energia devem permitir a sua substituição sem o desligamento (hot-swap) e remoção do
equipamento do seu rack de instalação.
As fontes de energia devem ser capazes de manter a operação do equipamento de forma independente sem
prejuízo às suas funcionalidades e capacidades, mesmo durante o período de retirada, substituição ou
manutenção de uma das fontes.
Todos os cabos destinados a alimentação dos equipamentos, devem:
a) Possuir comprimento de no mínimo 4 (quatro) metros;
b) Atender ao padrão IEC-320-C14 para equipamentos até 16A;
c) Atender ao padrão IEC-320-C20 para equipamentos de 16A até 25A.
Os equipamentos fornecidos devem estar em conformidade com o padrão RoHS (Restriction of Hazardous
Substances), isto é, devem ter sido construídos com materiais que não agridem o meio ambiente, em
consonância com práticas de TI Verde.
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Os equipamentos de segurança devem permitir ser administrados e atualizados a partir de um gerenciador
centralizado, sem que exista a necessidade de qualquer intervenção no local da instalação. Em caso de falha
durante a atualização, o sistema operacional dos equipamentos de segurança deve interromper a instalação
e manter a versão atual do sistema operacional;
Deve ser remotamente administrável por meio de interface de linha de comando (Command Line Interface
- CLI) e por meio de interface gráfica (Graphical User Interface - GUI).
Deve ser administrável por meio de qualquer interface de rede, inclusive pelas interfaces utilizadas em
serviço, sem a necessidade de um endereço IP específico para essa finalidade;
Todos os acessos administrativos da solução deverão ser autenticados e criptografados.
Autenticar e autorizar usuários administrativos locais e por meio dos protocolos LDAP e/ou TACACS+.
Autenticar usuários e administradores com qualquer certificado em conformidade com o padrão X.509 v3.
Efetuar busca à Lista de Certificados Revogados (LCR) por meio dos protocolos HTTP ou LDAP.
Possuir contas administrativas segregadas em funções de monitoramento e administração.
O administrador deve ser capaz de escolher, de forma granular, as permissões de acesso de grupos de
usuários.
Ser gerenciável por meio de protocolos SNMP e ICMP a partir de qualquer ponto da rede e por meio de
qualquer interface de rede do equipamento.
Adotar os padrões abertos de gerência de rede SNMPv2c e SNMPv3, incluindo a geração de traps.
Possuir MIB II, conforme RFC 1213.
Possuir descrição completa da MIB implantada no equipamento, inclusive a extensão privativa.
Redundância e Alta Disponibilidade
Formar cluster com pelo menos 2 (dois) equipamentos. Em caso de falha em um dos nós, o cluster deverá
transferir a carga de um nó para o outro sem prejuízos no comportamento da rede e sem perdas de conexão;
O cluster deve operar nos modos ativo-passivo e ativo-ativo, desde que não utilize endereço MAC multicast
e/ou balanceadores externos.
Para clusters em modo ativo-passivo, em caso de falha do nó ativo, o nó passivo (ou em standy-by) deverá
passar a responder pelos endereços IP e MAC do nó ativo e alterar seu estado de passivo para ativo;
Para clusters em modo ativo-ativo, os dois nós deverão compartilhar os mesmos endereços IP e MAC e
efetuar o balanceamento de carga gerado pelo tráfego da rede.
Os pares de interfaces físicas, uma em cada nó do cluster, que irão operar em conjunto para oferecer alta
disponibilidade para uma determinada rede ou zona de segurança, deverão receber um único endereço IP e
um único endereço MAC, tanto em modo ativo-passivo quanto em modo ativo-ativo.
O cluster deve permitir a monitoração das interfaces de rede, incluindo mecanismos de detecção de falhas
e redirecionamento automático de tráfego. Em caso de falhas (lógicas ou físicas) das interfaces monitoradas
no nó primário todo o tráfego deverá ser redirecionado para o nó secundário;
Cada nó do cluster deve obedecer aos requisitos mínimos de capacidade e desempenho de forma
independente;
A atualização de software dos nós do cluster devem ser feitas de maneira imperceptível ao usuário final.
Capacidade e Desempenho
O desempenho é considerado como a quantidade de tráfego que um único appliance físico consegue
redirecionar. Não há soma entre o tráfego de entrada e de saída das interfaces;
Média Capacidade
a) Throughput mínimo com Controle de Aplicações (IPv4): 3 Gbps
b) Conexões Simultâneas (IPv4): 2 milhões
c) Novas conexões por segundo (IPv4): 120 mil
d) Quantidade de mínima de 8 (oito) interfaces GE SFP
Redes e Segurança de Redes
a) Deve ter funcionalidades de stateful packet inspection e deep packet inspection para a proteção de redes
IPv4 e IPv6;
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b) Os equipamentos devem trabalhar com base na aplicação de políticas de segurança para proteção de
redes em IPv4 e IPv6. As configurações de políticas de segurança devem utilizar o conceito de objetos e
grupo de objetos;
c) Possuir capacidade de controle de tráfego para os protocolos TCP, UDP e ICMP baseados nos endereços
de origem e de destino, porta e serviço;
d) Deve permitir ao administrador criar objetos e grupo de objetos personalizados para: usuários, hosts,
redes, sub-redes, intervalos de endereço IP, serviços e protocolos;
e) Deve ser possível configurar os seguintes itens das políticas de segurança, inclusive em IPv6:
o Habilitar ou desabilitar políticas de segurança;
o No mínimo, permitir ou bloquear o tráfego de rede;
o Interface de origem da comunicação;
o Objeto de origem da comunicação;
o Interface de destino da comunicação;
o Objeto de destino da comunicação;
o Portas de serviço e protocolos;
o Período de validade da política, permitindo o agendamento por dia da semana e horário, com opção
de recursividade;
o Autenticar e autorizar acesso à usuários ou grupos de usuários, utilizando ou não certificados
digitais, em uma determinada política de segurança;
o Utilização ou não de NAT;
o Ativação ou não do registro de log;
o Campo para anotações.
f) Os tráfegos de origem e destino das políticas de segurança deverão estar vinculados a alguma interface
ou a alguma zona de segurança do equipamento;
g) As políticas de segurança devem estar classificadas em ordem de prioridade. O administrador deverá
poder alterar essa ordem a qualquer momento e de acordo com a sua necessidade;
h) Utilizar simultaneamente políticas de segurança em IPv4 e IPv6;
i) Gravar log detalhado do tráfego de rede permitindo a sua análise (esteja ele bloqueado ou não) e
identificação da política de segurança responsável pelo bloqueio;
j) Implementar switch virtual utilizando as interfaces do equipamento;
k) Possuir a funcionalidade de roteamento dinâmico, para redes IPv4 e IPv6, por meio dos protocolos RIP,
OSPF v2, OSPF v3 e BGP v4;
l) Os equipamentos deverão operar em modo “transparente” (camada 2) e em modo “roteador” (camada 3).
Em ambas opções, o cluster formado pelos equipamentos deverá operar em alta disponibilidade nas
modalidades ativo-ativo e ativo-passivo;
m) Quando estiver em modo “transparente” o cluster de segurança deverá permitir a utilização e propagação
do protocolo OSPF na rede;
n) Possuir funcionalidade DHCP server e DHCP relay agent;
o) Possuir funcionalidade DHCPv6;
p) Criar e configurar subinterfaces lógicas do tipo ethernet;
q) Permitir a limitação de largura de banda por meio de traffic shapping, aplicada por política, com ativação
e desativação automática da funcionalidade por meio de agendamento por dia da semana, horário e com
opção de recursividade;
r) A política de traffic shapping deve ser efetiva mesmo em conexões já estabelecidas;
s) Possuir a funcionalidade Network Address Translation (NAT) nos modos estático e dinâmico;
t) Possuir a funcionalidade NAT64 e NAT46 para redes IPv6;
u) Possuir funcionalidade Port Address Translation (PAT);
v) Possuir funcionalidade de tags VLAN 802.1Q;
w) Realizar roteamento por meio de Policy Based Routing (PBR);
x) Utilizar o protocolo Network Time Protocol (NTP);
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y) Permitir a configuração de endereço multicast;
z) Possuir funcionalidade de criação objetos e políticas multicast;
aa) Possuir funcionalidade de roteamento de protocolo multicast PIM nos modos sparse e dense;
ab) Propagar o protocolo multicast IGMP;
ac) Realizar roteamentos unicast e multicast simultaneamente;
ad) Realizar inspeção stateful dos protocolos de sinalização de telefonia H.323 (v1, v2, v3 e v4), Session
Initiation Protocol (SIP), Media Gateway Control Protocol (MGCP) e Skinny Client Control Protocol
(SCCP);
ae) Deve implantar o protocolo SIP em conformidade com a RFC3261;
af) Deve ser possível criar e terminar dinamicamente conexões SIP com sinalização criptografada (SIP over
TLS) e mídia criptografada (SRTP);
ag) Realizar Policy Based Routing (PBR), possibilitando políticas de roteamento condicionado ao endereço
IP de origem, endereço IP de destino e porta de comunicação;
Licenças (quando utilizar licenciamento individual e restritivo)
a) Permitir número ilimitado de estações de rede;
b) Permitir número ilimitado de usuários;
c) Módulo licenciado deve buscar automaticamente a licença no equipamento de gerenciamento
centralizado.
Identificação de Usuários
a) As políticas de segurança devem ser capazes de identificar e controlar o usuário de aplicações através de
integração com serviços de diretório e autenticação por meio de LDAP e base de dados local;
b) Integrar com LDAP para identificar usuários e grupo de usuários, permitindo a granularidade de controle
e de políticas baseadas em usuários e grupo de usuários;
c) Deve autenticar usuários por meio de captive portal, sem a necessidade de instalação de aplicativos
clientes;
Controle de Aplicações
a) Possuir a capacidade de reconhecer aplicações, independente de porta e protocolo;
b) Liberar e bloquear aplicações sem a necessidade de liberação de portas e protocolos;
c) Reconhecer pelo menos 1.700 aplicações diferentes, incluindo, mas não limitado: a tráfego relacionado
a peer-to-peer, redes sociais, acesso remoto, update de softwares, protocolos de rede, VoIP, áudio, vídeo,
proxy, mensageiros instantâneos, compartilhamento de arquivos e e-mail;
d) Reconhecer pelo menos as seguintes aplicações: Bittorrent, Gnutella, Skype, Facebook, Linkedin,
Twitter, Citrix, LogMeIn, TeamViewer, VNC, Gmail, YouTube, Facebook Chat, Gmail Chat, WhatsApp,
4shared, Dropbox, Google Drive, Onedrive, DB2, MySQL, Oracle, Active Directory, Kerberos, LDAP,
RADIUS, iTunes, DHCP, FTP, DNS, MSRPC, NTP, SNMP, RPC over HTTP, WebEx;
e) Inspecionar o payload de pacote de dados para, por meio de expressões regulares, detectar assinaturas de
aplicações conhecidas pelo fabricante, independente de porta e protocolo;
f) Atualizar a base de assinaturas de aplicações automaticamente por meio de gerenciador centralizado;
g) Limitar a banda (download/upload) usada por aplicações (traffic shaping), baseado no IP de origem,
usuários e grupos do LDAP/AD;
h) Ter a capacidade de identificar o usuário de rede com integração ao Microsoft Active Directory, sem a
necessidade de instalação de agentes no Domain Controller, nem nas estações dos usuários;
i) Adicionar controle de aplicações em todas as políticas de segurança do equipamento de segurança, ou
seja, não se limitar somente a possibilidade de habilitar controle de aplicações em algumas políticas;
j) Permitir a criação de assinaturas personalizadas para reconhecimento de aplicações proprietárias, sem a
necessidade de ação do fabricante, mantendo a confidencialidade das aplicações do BANCO;
k) O controle de portas deve ser aplicado a todas as aplicações;
l) Diferenciar o tráfego de redes Peer2Peer (bittorrent, emule, neonet, etc) com granularidade de controle e
políticas para os mesmos;
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m) Diferenciar o tráfego de redes de Instant Messaging (AIM, Hangouts, Facebook Chat, etc) com
granularidade de controle e políticas para os mesmos;
n) Diferenciar e controlar partes de aplicações, como por exemplo: permitir o Hangouts chat e bloquear a
chamada de vídeo;
o) Diferenciar aplicações Proxies (Psiphon3, Freegate, etc) com granularidade de controle e políticas para
os mesmos;
p) O administrador deve ser capaz de criar grupos estáticos de aplicações e grupos dinâmicos de aplicações
baseados em características das aplicações como:
o Tecnologia utilizada nas aplicações (Client-Server, Browse Based, Network Protocol, etc);
o Nível de risco da aplicação;
o Categoria da aplicação;
o Aplicações que usem técnicas evasivas, utilizadas por malwares como uso excessivo de banda,
tunelamento de tráfego ou transferência de arquivos, etc.
3.2

SWITCH CORE

Deve possuir 48 portas 100/1000 Base T + 4 portas 10G SFP+
Deve ser fornecido com 4(quatro) módulos SFP+ 10G SM 20km
Deve ser capaz de processar todos os pacotes em modo full duplex sem em modo non blocking
Deve implementar funcionalidade que permita a detecção de links unidirecionais;
Deve implementar 512 VLANs simultaneamente;
Deve implementar MVRP (Multiple VLAN Registration Protocol) ou GVRP.
Deve implementar LLDP (IEEE 802.1ab);
Deve implementar LLDP-MED;
Deve implementar PVST+ ou RPVST+ ou VBST ou protocolo compatível;
Deve implementar MSTP (IEEE 802.1s);
Deve implementar Gateway mDNS, com suporte a Apple Bonjour;
Deve implementar MLD snooping;
Deve suportar a criação de VLANs e ACLs no equipamento através de CLI ou REST
Deve implementar controle de broadcast;
Deve implementar rate limiting para pacotes ICMP;
Deve implementar rate limiting para tráfego broadcast e multicast;
Deve suportar espelhamento de portas;
Deve implementar 802.1x;
Deve implementar autenticação baseada em web ou Radius;
Deve implementar autenticação baseada em endereço MAC;
Deve ser do mesmo fabricante do Firewall, Switchs, Access Point, OLTs e ONUs deste projeto
Deve ser fornecido com todas as licenças de software necessárias para o funcionamento integral de todas
as funcionalidades disponíveis para o equipamento;
3.3

SWITCH DISTRIBUIÇÃO

Deve possuir 24 portas 100/1000 Base T + 4 portas 10G SFP+
Deve ser fornecido com 4(quatro) módulos SFP+ 10G SM 20km
Deve ser capaz de processar todos os pacotes em modo full duplex sem em modo non blocking
Deve implementar funcionalidade que permita a detecção de links unidirecionais;
Deve implementar 512 VLANs simultaneamente;
Deve implementar MVRP (Multiple VLAN Registration Protocol) ou GVRP.
Deve implementar LLDP (IEEE 802.1ab);
Deve implementar LLDP-MED;
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Deve implementar PVST+ ou RPVST+ ou VBST ou protocolo compatível;
Deve implementar MSTP (IEEE 802.1s);
Deve implementar Gateway mDNS, com suporte a Apple Bonjour;
Deve implementar MLD snooping;
Deve suportar a criação de VLANs e ACLs no equipamento através de CLI ou REST
Deve implementar controle de broadcast;
Deve implementar rate limiting para pacotes ICMP;
Deve implementar rate limiting para tráfego broadcast e multicast;
Deve suportar espelhamento de portas;
Deve implementar 802.1x;
Deve implementar autenticação baseada em web ou Radius;
Deve implementar autenticação baseada em endereço MAC;
Deve ser do mesmo fabricante do Firewall, Switchs, Access Point, OLTs e ONUs deste projeto
Deve ser fornecido com todas as licenças de software necessárias para o funcionamento integral de todas
as funcionalidades disponíveis para o equipamento;
3.4

SWITCH BORDA

Switch de 24 portas 10/100/1000-T com PoE (Power over Ethernet) e 4 portas SFP/SFP+ 10GB;
Deve ser montável em rack padrão EIA 19” (dezenove polegadas) e possuir kits completos para instalação;
Deve ser fornecido com 24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000Base-T para conexão de cabos de par
metálico UTP com conector RJ-45. Deve suportar AutoMDIX e negociação automática de speed e duplex;
Possuir, no mínimo, 4 (quatro) portas 10 Gigabit Ethernet para fibras ópticas multimodo. Todas as 24 portas
devem operar simultaneamente em conjunto com as 4 portas 10 Gigabit Ethernet e não serão aceitas
interfaces do tipo combo;
Deve possuir 28 (vinte e oito) portas ativas simultaneamente;
Deve prover alimentação PoE conforme o padrão IEEE 802.3at nas 24 (vinte e quatro) portas 1000Base-T,
com 380W exclusivos para alimentação PoE, a serem alocados em todas as portas. A alimentação PoE dos
dispositivos conectados nas portas deve ser mantida mesmo quando o switch estiver em processo de
reinicialização;
Implementar as funcionalidades de Perpetual POE e Fast POE;
Deve permitir a criação de links agrupados virtualmente (link aggregation) de acordo com o padrão IEEE
802.3ad (Link Aggregation Control Protocol - LACP);
Deve possuir porta de console para total gerenciamento local, com conector RS232, RJ-45 ou USB;
Deve possuir capacidade de comutação de no mínimo 128 Gbps e taxa de encaminhamento de no mínimo
96 Mpps.
Deve possuir tabela para, no mínimo, 16.000 (Desesseis mil) endereços MAC;
Deve possuir funcionalidade de provisionamento zero-touch (ZTP).
Deve identificar automaticamente portas em que telefones IP estejam conectados e associá-las
automaticamente a VLAN de voz;
Deve permitir empilhar, no mínimo, 08 (oito) unidades e permitir o seu gerenciamento através de um único
endereço IP;
Implementar empilhamento utilizando, no máximo, duas das quatro portas de Uplink descritas neste termo;
Deve permitir o espelhamento do tráfego de uma porta para outra porta do mesmo switch (port mirroring);
Deve possuir Jumbo Frame de pelo menos 9000 bytes;
Deve ser fornecido com capacidade instalada para operar em conformidade com o padrão IEEE 802.1Q
para criação de redes virtuais, permitindo a criação de no mínimo 4000 (quatro mil) VLANs;
Deve suportar funcionalidades de roteamento Static Route, RIPv1/v2, RIPng, OSPF e OSPFv3;
Implementar pelo menos 4 mil rotas IPv4 e 1 mil rotas IPv6.
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Implementar, no mínimo, 60 interfaces vlans simultaneamente, para roteamento nível 3 entre as vlans
configuradas.
Implementar Sflow ou Netstream ou Netflow Lite ou protocolo equivalente.
Implementar funcionalidade de Telemetria;
Permitir a descoberta de outros dispositivos na rede de forma automática através do protocolo LLDP (IEEE
802.1AB) ou semelhantes;
Deve possuir IGMP snooping para controle de tráfego de multicast;
Deve implementar MLD v1 e v2;
Deve implementar Spanning Tree por vlan e conforme os padrões IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree) e
IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree). Deve implementar pelo menos 32 instâncias de Spanning Tree;
Deve possuir priorização de pacotes (QoS) com 4 (quatro) filas de prioridade por porta;
Deve possuir autenticação IEEE 802.1x com assinalamento de VLAN por usuário;
Deve permitir a criação de listas de acesso (ACLs);
Deve implementar criptografia de todos os pacotes enviados ao servidor de controle de acesso e não só os
pacotes referentes a senha;
Deve possuir o protocolo Network Time Protocol (NTP), autenticado, para a sincronização do relógio com
outros dispositivos de rede, garantindo a alta efetividade e segurança na troca de mensagens com os
servidores de tempo;
Deve possuir interface USB para manipulação de arquivos com firmware ou configuração localmente;
Deve permitir configuração/administração remota através de SSH e SNMPv3;
Deve permitir a autenticação de usuário de gerência em servidor RADIUS e TACACS;
Deve permitir o envio de mensagens geradas pelo sistema em servidor externo (syslog).
Deve possuir suporte ao padrão IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet que define mecanismos para
redução no consumo de energia dos links de rede durante os períodos de baixa utilização;
Deve ser fornecido com fonte de alimentação interna com capacidade para operar em tensões de 110V e
220V com comutação automática. Deve ser fornecido cabo de energia;
O equipamento deverá vir, com:
Os equipamentos devem ser acompanhados de todas as licenças de software e firmware necessárias para
todas as funcionalidades exigidas por este termo de referência;
O equipamento deve ser acompanhado de todos os cabos específicos para o mesmo (cabo console, cabo
alimentação).
Os equipamentos deverão ser novos e sem uso. Não serão aceitos equipamentos usados, remanufaturados
ou de demonstração.
3.5

ACCESS POINT WIFI

Suportar Wifi 6 conforme o padrão 802.11ax.
Possuir throughput mínimo de 5Gbps na frequência de 5Ghz;
Possuir throughput mínimo de 570Mbps na frequência de 2.4Ghz;
Suportar aos modos Standalone (FAT) e Controlado por appliance (FIT).
Possuir no mínimo 02(dois) rádios trabalhando nas seguintes configurações na frequência de 2.4Ghz no
modo (2x2) e na frequência de 5GHz no modo (4x4).
Possuir no mínimo 03 (três) rádios trabalhando nas seguintes configurações: Em 2.4GHz no modo (2x2),
em 5GHz no modo (2x2) e mais um rádio a 5GHz no modo (2x2).
Suportar no mínimo as tecnologias 802.11 a/b/g/n/ac/ac wave2.
Suportar as frequências de operação em 2.4 e 5 GHz e ser MIMO 2x2 em 2.4 e MIMO 4x4 em 5 Ghz;
Ter potência de transmissão mínima de 25 dBm;
Ter o ganho mínimo das antenas internas sendo de 5 dBi no rádio de 5Ghz;
Suportar no mínimo 1000 clientes simultaneamente;
Suportar no mínimo até 16 SSIDs simultâneos por rádio dos pontos de acesso sem fio;
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Implementar LDPC - LowDensityParityChecking no ponto de acesso sem fio;
Implementar MaximumRatioCombining (MRC) no ponto de acesso sem fio;
Deve implementar modulações do tipo BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM 1024-QAM;
Deve suportar o roaming;
Implementar padrão WMM da Wi-Fi Alliance para priorização de tráfego.
Implementar controle do acesso administrativo ao equipamento;
Implementar WEP, WPA2-PSK, WPA2-802.1x, WPA3-SAE, WPA3-802.1x, WPA / WPA2, WPA2WPA3, WAPI.
Implementar associação dinâmica de usuários à VLANs com base no SSID.
Permitir a autenticação para acesso dos usuários através de MAC Address, 802.1x e Captive Portal.
Implementar agregação de pacotes 802.11n A-MPDU e A-MSDU no ponto de acesso sem fio;
Deve possuir mecanismos para proteção contra Pontos de Acesso não autorizados (Rogues);
Deve possibilitar análise de espectro detectando interferências;
Deve possuir sistema de detecção de intrusão sem fio (WIDS) e sistema de prevenção de intrusão sem fio
(WIPS);
Possuir, no mínimo, 2 (duas) interfaces 10/100/1000BaseT Ethernet, auto-sensing, auto MDI/MDX, com
conector RJ-45, para conexão à rede local fixa;
Deve possuir antena integrada ou módulo para rádio BLE (Bluetooth Low Energy).
Possuir LED’s indicativos do estado de operação e da atividade dos rádios;
Possibilitar alimentação elétrica local DC/AC e via padrão PoE+ ou PoE++.
3.6

CONTROLADORA WIFI

A solução deve ser capaz de gerenciar no mínimo, 256 pontos de acesso.
Deve possuir 02(duas) interfaces ótica de 10GE e 08(oito) interfaces elétricas de 1GE.
Deve suportar no mínimo 64.000 clientes wireless;
Possuir fonte de alimentação com seleção automática de tensão (100-240 VAC);
Possuir LEDs para a indicação do status das portas e atividade;
A solução deve estar licenciada para suportar o gerenciamento do numero de pontos de acesso (APs) deste
projeto/proposta;
Acesso ao sistema através de cliente com browser padrão;
Permitir o uso de múltiplos SSIDs simultaneamente;
Implementar varredura de RF com identificação de APs ou clientes irregulares;
Ajustar automaticamente os canais de modo a otimizar a cobertura de rede;
Implementar sistema de balanceamento de carga para associação de clientes entre APs próximos;
Ajustar, dinamicamente, o nível de potência e canal de rádio dos APs;
Implementar protocolo de autenticação para controle do acesso administrativo ao equipamento com
mecanismos de AAA;
Possuir base de dados de usuários interna para autenticação de usuários convidados / temporários (acesso
guest);
Permitir o bloqueio de comunicação entre clientes wireless;
Implementar filtros baseados em protocolos e em endereços MAC;
Implementar listas de controle de acesso (ACLs);
Oferecer detecção e proteção integrada de ataques de negação de serviços TCP, ICMP;
Permitir a aplicação de políticas de camada 4, de acordo com as características do usuário;
Implementar Qualidade de Serviço com a marcação de pacotes utilizando Diffserv e suporte a 802.1p para
QoS de rede;
Permitir o controle de tráfego no APs.
O controlador deve suportar IPsec;
Oferecer suporte a roteamento e switching de camadas L2 e L3;
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Possuir servidor DHCP embutido;
Deve suportar 4.000 VLANs.
Suportar o protocolo VRRP para redundância de controladores;
Deve suportar protocolos de roteamento RIP, OSPFv3, BGP e IS-IS.
Deve suportar protocolos de multicast IGMPv1, IGMPv2, IGMPv3 e PIM-SM.
Suportar redundância de controladores;
Implementar mecanismos de proteção contra loop através de para Spanning Tree (STP);
Suportar o protocolo SSH versão 2.
Deve possuir solução de identificação de aplicações.
A controladora deverá ser do mesmo fabricante dos Pontos de Acessos(APs).
3.7

CENTRAL PABX IP

O sistema de telefonia IP deverá atender a todas as unidades da Secretaria de Educação listadas neste
projeto. O sistema deve possuir capacidade para atender até 3.000 ramais.
A necessidade básica de se implantar um sistema de telefonia IP nas unidades visa a centralizar o
fornecimento e gestão deste recurso. Atualmente a Secretaria de Educação possui linhas telefônicas
distribuídas e que não possuem qualquer controle centralizado.
Estão previstos neste projeto a disponibilização de até 1.000 telefones IP a serem instalados nas unidades
conforme determinação do gestor.
O PABX IP deverá permitir entroncamento SIP de, no mínimo, 300 chamadas simultâneas.
A comutação do circuito dos quadros de voz da rede operadora para a rede local deverá ser feita por gateway
via protocolo TCP/IP roteando os pacotes IP ao PABX IP;
Para fins de eliminação de eco, que venha a ser ocasionado pela operadora de telecomunicações, o
dispositivo IP gateway deverá possuir cancelamento de eco por hardware e integrado ao equipamento;
Os telefones IP's devem ter seu registro no PABX IP. Toda sinalização e fluxo de áudio entre ligações
deverá obedecer a RFC 3261, que utiliza o protocolo SIP para sinalização. Por questões de segurança da
informação o fluxo de áudio deverá ser criptografado.
Deverá ser utilizado protocolo de criptografia para o fluxo de áudio SRTP (RFC 3711).
O SRTP deverá ser aplicado nativamente no PABX IP, no gateway, e nos telefones IP.
Realizar consulta à base nacional de portabilidade em tempo real;
Níveis de acesso possibilitando assim que sejam criados usuários com perfis de configuração personalizada
por módulo;
Sistema de proteção contra acesso indevido, mais comumente conhecido como Firewall, para possibilitar
somente que os computadores e redes desejadas acessem os recursos do sistema;
Cópia de segurança automática das configurações do sistema com o armazenamento do arquivo em unidade
de rede externa padrão Windows, Linux ou FTP;
Procedimento de restauração de configuração simplificada e automatizada, permitindo que a reconfiguração
do sistema seja realizada em menos de 4 horas;
Configuração de horários para permitir que seja configurado o comportamento do sistema tanto em horário
específicos, e em horários pré-configurados com expediente e sem expediente;
Configuração de feriados para permitir que o comportamento do sistema já considere que em feriados, o
sistema já se auto-configure para período sem expediente;
Configuração de rota de entrada com detecção automática de sinal de fax, direcionando assim as ligações
provenientes de aparelho de fax para um ramal centralizado com a função de receber tais documentos;
Possibilitar a criação de contas de usuário e permissão individual de discagem, permitindo assim que os
usuários ao efetuar uma ligação insiram o código de usuário e conta;
Permitir vídeo-chamadas através de aparelhos que utilizam o codec H263 e H264;
Permitir utilização de arquivos de áudio no padrão WAV em URA e música de espera, possibilitando o
envio direto do arquivo para o servidor;
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Permitir a criação de departamentos a fim de que seja possível vincular os ramais a departamentos e assim
gerar relatórios baseado nesta classificação;
Possuir lista on-line para que seja possível informatizar a lista telefônica de todas as unidades, centralizando
assim esta consulta;
Possuir módulo de configuração automática de licenças G729;
Possuir configuração automática de dispositivos utilizando apenas interface gráfica, não necessitando de
efetuar comandos ou procedimentos especiais fora da interface;
Criação automática de troncos baseada na configuração das placas de comunicação;
Possibilitar que sejam colocados os custos das ligações na configuração dos troncos;
Possibilitar que sejam colocados limites de custos e minutagem por tronco afim de que caso um tronco
atinja um limite, este bloqueie automaticamente;
Possibilitar que seja configurada granularidade padrão por destino de ligação;
Possibilitar a criação de destinos personalizados podendo ser criadas rotas de saída por estes destinos,
vinculando-os aos troncos. Considerar que destinos pode ser um grupo de telefones específicos ou de uma
cidade, por exemplo;
Permitir configuração de regras de rota de entrada considerando como origem todos os números, número
único ou lista de números;
Possuir recurso de call-back na rota de entrada fazendo com que o número chamador seja identificado e
caso participe de um grupo de destino específico, seria feito uma ligação de volta para ele;
Possibilitar a criação de no mínimo 20 planos de rotas de saída considerando a configuração automática de
troncos de transbordo.
Possuir Painel de acesso do Usuário personalizável por usuário com as opções:
o
Configuração básica do ramal pelo usuário;
o
Configurações de Siga-me e Cadeado;
o
Configuração de teclas de atalho do ramal;
o
Visualização de últimas ligações efetuadas, recebidas e perdidas;
o
Relatório de chamadas, com possibilidade de escuta das gravações do usuário do painel caso esteja
habilitada a gravação;
o
Envio de FAX;
o
Reunião virtual - Conferência automática criada pela interface do Painel com opções para
administração e gravação desta reunião e convite antecipado para os usuários;
Permitir a configuração detalhada de ramais considerando recursos como:
o
Cadastro de telefones fixo e móvel para que sejam configurados posteriormente pelos usuários o sigame para telefones externos;
o
Grupo de captura e grupo de busca;
o
Chefe-secretária;
o
Modo porteiro;
o
Não perturbe;
o
Acesso direto ao tronco;
o
Correio de voz;
o
Cadeado eletrônico;
o
Gravação de chamadas internas e externas, possibilitando escolher um ou outro;
o
Encaminhamento de ligações em caso de não atendida, sempre ou ocupado, e podendo configurar no
horário de expediente e fora dele;
o
Permissão de ligações por destino;
o
Limitação de tempo da ligação
o
Tipo de protocolo, considerando que caso sejam escolhidos 02 tipos de protocolo, seria criado apenas
um ramal;
o
Permitir criação de ramal com os protocolos: H323, SIP, IAX, DGV e DAHDI ;
o
Possuir pré-configurados os codecs de áudio: alaw, ulaw, GSM, h261, h263, h263p, h264, g729;
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o
o
o
o
o
o

Configuração de número de chamadas simultâneas;
Possibilitar limitar o tráfego do ramal por valor ou minutos, bloqueando ou não após atingir o limite;
Possibilitar criação de contas de usuário com permissão de discagem;
Criação de grupos de busca;
Criação de grupos de captura;
Configuração de fax virtual possibilitando que os fax recebidos sejam enviados a um endereço de email;
o
Permitir a criação de fila de espera para organizar o recebimento de ligações e atuar em caso de não
atendidas no tempo esperado, melhorando assim a qualidade do atendimento ao usuário;
o
Configuração de unidade de resposta audível (URA);
o
Permitir a interligação de PABX utilizando-se apenas de recursos de software;
o
Permitir a configuração automática dos aparelhos telefônicos, mais conhecida como provisionamento;
Possuir consulta a relatórios de ligações, podendo ser filtrado por:
o
Período (data e hora);
o
Número de origem e destino;
o
Entrante, sainte ou interno;
o
Atendida, ocupada, não atendida ou falha;
o
Grupos de destino;
o
Tronco;
o
Permitir no relatório agrupar as ligações para quanto tal ligação for transferida para um outro ramal,
a mesma aparecer na mesma ligação, gravada, a gravação considere também as conversas quando as
mesmas forem transferidas;
o
Possuir discagem Alfanumérica;
o
Possuir relatório comparativo de custos com períodos anteriores;
o
Possuir monitoramento de ligações ativas;
o
Possuir monitoramento de filas de espera;
o
Possuir monitoramento de canais SIP e IAX;
o
Possuir monitoramento das interfaces de comunicação instaladas;
3.8

TELEFONE IP

Possuir 2 contas VoIP
Possuir Display LCD 2x15 caracteres
Possuir Chipset de TI
Possuir Voz em alta-definição
Possuir Correio de voz, SRTP/TLS/HTTPS, XML, MLS
Possuir 2 portas Ethernet, Headset
3.9

OLT

A solução deve consistir OLT´s do mesmo fabricante com as seguintes características:
Deve ter largura padrão para instalação em Racks de 19 polegadas;
Deve possuir fonte de alimentação dupla de -48VDC;
Caso no local seja disponibilizada alimentação AC, deverá ser fornecido retificador;
Deve ter no mínimo 2 Slots de serviço com GPON;
O Chassis deve possuir ponto para Aterramento;
Deve ter ventilação e dissipação térmica, considerando a temperatura e umidade dentro do range
especificado, suficiente para manter o OLT em operação sem afetar tráfego e performance;
Temperatura de operação: -40⁰C a 65⁰C;
Umidade Relativa de Operação: 5% a 95%, sem condensação;
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Deve possuir pelo menos uma placa controladora com no mínimo 4x interfaces 10GE/GE que opere nos
modos Ativo e Standby e suporte ao modo load balance;
Deve suportar ao 1588v2
Deve suportar interface ETH (RJ45) 10/100/1000 Base-T
Possuir capacidade de bandwidth por slot de pelo menos 80 Gbit/s
Deve implementar 262143 Endereços MAC
Access ONT 4096
Multicast User 4096
Deve implementar pelo menos 65000 rotas IPV4 e pelo menos 16000 Rotas IPV6
Deve implementar no mínimo 3200 entradas ARP
Suporte a Jumbo Frame 9K
Deverá possuir placa de serviço com 16 portas PON com SFPs do tipo C+ inclusos
Potência óptica mínima de saída 3dBm
Potência óptica de máxima de saída 7 dBm
Sensibilidade máxima de recepção -31 dBm
Classe C+/C++: 1:128
Capacidade de encaminhamento de 40 Gbit/s
Deve suportar distância entre duas ONUs sobre a mesma porta PON de pelo menos 35 Km físico e 58 Km
lógico;
Suportar implementação para proteção do tipo B e C;
Os slots de serviço deverão suportar GPON, XG-PON E XGS-PON, conforme normatização ITU-T G.984,
G.987, G.9807.1;
Deverá possuir as seguintes funcionalidades de Layer 2:
•
VLAN+MAC forwarding
•
SVLAN+CVLAN forwarding
Deverá possuir as seguintes funcionalidades de Layer 3
•
OSPF/OSPFv3, BGP/BGP4, DHCP relay, Multicast, IGMP v2/v3, MLD v1/v2, VLAN-based,
IPTV multicast, IGMP Proxy/Snooping, MLD Proxy/Snooping, QoS, Traffic classification, Traffic
shaping, HqoS, ACL, MPLS, MPLS OAM e Ipv6
Suportar placas controladoras e fontes para redundância e proteção.
3.10

ONU

Possuir entrada de força de 100–240 VAC
Temperatura de Operação 0°C to +40°C
Interfaces 1POTS+1GE+1FE
Indicadores Luminosos de Energia, porta PON, LOS, REDE LOCAL e Telefone
Caracteristicas da Interface GPON
Classe B+
Sensibilidade de recepção de pelo menos -27dBm
Suportar comprimento de onda compatível com a OLT;
Possuir mecanismo Bidirecional FEC
Deve possui porta Ethernet que suporte:
Ethernet port-based VLAN tags and tag removal
QinQ VLAN
MAC Address learning
Transparente transmissão de pacotes Ipv6 em Layer 2
Chamadas de emergência (Com o protocolo SIP)
Deve suportar as seguintes funcionalidades em Layer 3 de IP fixo ou DHCP e NAT/NAPT;
• Suportar IPV6 e IPV4 Dual Stack
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•
•
•
•
•
•
•
•

3.11

QoS
Taxa de limitação por porta Ethernet
802.1p prioridade
Limitação de taxa de pacotes broadcast
Multicast
IGMP v2/v3 snooping
MLD v1/v2 snooping
tradução de VLAN tag, transmissão transparente e remoção de pacotes multicast no sentido
downstream

RADIO PONTO A PONTO

Deve permitir capacidade de tráfego ethernet de pelo menos 300Mbps;
Deve operar nas faixas de frequência entre 6-23 GHz (A faixa exata deverá ser definida pela licitante
vencedora durante elaboração de projeto executivo detalhado conforme disponibilidade de canal no local
de instalação);
Deve operar em modo FDD;
Deve permitir configurações 1+0, 1+1 Hot Stand By, 2+0;
Deve permitir modulações adaptativas de QPSK a 256QAM;
Deve possuir canal para gerenciamento com 2 x FE interfaces elétricas (RJ-45);
Deve possuir pelo menos 4 interfaces de 1 GE total sendo pelo menos 2 GE interfaces elétricas (RJ-45) e
1 GE interfaces ópticas (SFP);
Deve possuir possibilidade de implementação de QoS;
Deve atender as seguintes normativas Ethernet:
802.3 - 10base-T
802.3u - 100base-T
802.3ab - 1000base-T
802.3z - 1000base-X
802.3ac - Ethernet VLANs
802.1Q - Virtual LAN (VLAN)
802.1p - Class of service
802.1ad- Provider bridges (QinQ)
802.3ad- Link aggregation Auto MDI/MDIX for l000baseT
RFC 1349 - IPv4 TOS
RFC 2474- IPv4 DSCP
Deve possuir protocolo de gerenciamento SNMPv1/v2c, HTTP, Telnet, SSH FTP, SFTP;
Deve ser alimentando em-48Vdc ou 127/220 Vac;
Deve ser fornecido com fonte de alimentação;
Deve permitir potência de transmissão de até 26 dBm;
Deve permitir configuração de largura de canal entre - 7 MHz e 56MHz;
A unidade interna (IDU) deve permitir montagem em rack de 19";
Deve ser fornecido o conjunto IDU + ODU;
Deve ser fornecido com antena e demais acessórios (Não será exigida apresentação e catálogos para a
antena e acessórios, necessários para funcionamento do enlace, pois, as características destes deverão
atender as definições e requisitos previstos no projeto de enlace a ser feito pela licitante vencedora
durante elaboração do projeto executivo detalhado);
3.12

CÂMERA IP BULLET FIXA
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Câmera de rede IP para vídeo monitoramento tipo dome, policromática;
Resolução mínima de 2MP (1920 x 1080) operando com um taxa mínima de 30 quadros por segundo;
Sensor de imagem CMOS ½.8” com varredura progressiva;
Suportar compressão de vídeo padrão H.265 ou superior, permitindo uma economia de tráfego de
transmissão e capacidade de armazenamento de cerca de 80% ou mais comparado ao padrão H.264.
Suporte para 3 fluxos (streams) de vídeo com configurações independentes de resolução e taxa de
quadros: Main Stream, Sub Stream e 3º stream.
Funcionamento em muito Baixa Luminosidade com sensibilidade mínima de até 0.005Lux @ (F1.2, AGC
ON) ,0 Lux com IR;
Possuir LEDs IR integrado para uma distância mínima de 30 metros;
Lente fixa embutida de 4mm com ângulo de visão superior a 80°;
Função Dia & Noite com filtro de IR com troca automática.
Possuir funções BLC (Compensação de Luz de Fundo), 3D-DNR (Redução Digital de ruídos – 3D);
Possuir WDR (Ampla faixa dinâmica) de até 120dB não sendo aceito WDR digital ou similar.
Possuir funções inteligentes de análise de vídeo para: Detecção de Cruzamento de Linha, Detecção de
Intrusos em uma determinada área, Detecção de Faces, Detecção de Objeto Removido, Detecção de
Movimentos, Detecção de obstrução de Vídeo.
Possuir o protocolo de compatibilidade entre fabricantes, o ONVIF;
Compatível com os protocolos de rede: TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, UpnP, SNMP,
802.1X, QoS;
Possuir suporte a NAS para armazenamento na rede;
Possuir slot para cartão micro SD/SDHC/SDXC com capacidade de até 128GB.
Ser apto a operações em temperaturas de até a 60 °C;
Possuir proteção total contra poeira e jatos fortes d’água – grau de proteção IP66 ou superior;
Possuir alimentação compatível para 12Vdc e PoE (802.3af).
3.13

CÂMERA IP DOME FIXA

Câmera de rede IP para vídeo monitoramento tipo dome, policromática;
Resolução mínima de 2MP (1920 x 1080) operando com um taxa mínima de 30 quadros por segundo;
Sensor de imagem CMOS ½.8” com varredura progressiva;
Suportar compressão de vídeo padrão H.265 ou superior, permitindo uma economia de tráfego de
transmissão e capacidade de armazenamento de cerca de 80% ou mais comparado ao padrão H.264.
Suporte para 3 fluxos (streams) de vídeo com configurações independentes de resolução e taxa de
quadros: Main Stream, Sub Stream e 3º stream.
Funcionamento em muito Baixa Luminosidade com sensibilidade mínima de até 0.005Lux @ (F1.2, AGC
ON) ,0 Lux com IR;
Possuir LEDs IR integrado para uma distância mínima de 30 metros;
Lente fixa embutida de 2.8mm com ângulo de visão superior a 100°;
Função Dia & Noite com filtro de IR com troca automática.
Possuir funções BLC (Compensação de Luz de Fundo), 3D-DNR (Redução Digital de ruídos – 3D);
Possuir WDR (Ampla faixa dinâmica) de até 120dB não sendo aceito WDR digital ou similar.
Possuir funções inteligentes de análise de vídeo para: Detecção de Cruzamento de Linha, Detecção de
Intrusos em uma determinada área, Detecção de Faces, Detecção de Objeto Removido, Detecção de
Movimentos, Detecção de obstrução de Vídeo.
Possuir o protocolo de compatibilidade entre fabricantes, o ONVIF;
Compatível com os protocolos de rede: TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, UpnP, SNMP,
802.1X, QoS;
Possuir suporte a NAS para armazenamento na rede;
Possuir slot para cartão micro SD/SDHC/SDXC com capacidade de até 128GB.
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Ser apto a operações em temperaturas de até a 60 °C;
Possuir proteção total contra poeira e jatos fortes d’água – grau de proteção IP66 ou superior;
Possuir invólucro que forneça proteção do equipamento contra danos de impactos mecânicos – grau de
proteção IK10 ou superior;
Possuir alimentação compatível para 12Vdc e PoE (802.3af).

3.14

CÂMERA IP DOME PTZ

Possuir sensor de imagem em estado sólido de 1/2.8" ou maior, com varredura progressiva;
Possuir lente com zoom óptico de pelo menos 30x, com distâncias focais mínimas de
4.3 a 129mm. Poderá ser outra relação de sensor e lente zoom, desde que comprove equivalência
funcional igual ou superior com aquela estabelecida;
Possuir auxílio no ajuste de foco de forma instantânea, realizada por meio de um equipamento auxiliar
integrado à câmera
Possuir Zoom digital mínimo de 12x;
Apresentar, no mínimo, movimento de rotação horizontal (“pan”) de 360° graus contínuos e vertical
(“tilt”) de 110°;
Permitir velocidade de varredura variável horizontal de 0.05° a 700° por segundo e vertical de 0.05° a
500° por segundo;
Possuir filtro de corte de infravermelho removível automaticamente;
Possuir resolução mínima de 1920x1080 pixels;
Possuir sensibilidade mínima igual ou inferior a no modo colorido a 0.15 lux e no modo PB a 0.01 lux
com FStop de 1.6;
Possuir recurso embarcado de inteligência capaz de rastrear um objeto ou uma pessoa em movimento
automaticamente;
Dispor de, no mínimo, 256 posições programáveis (Presets);
Permitir ronda eletrônica e varreduras múltiplas;
Ser capaz de fornecer fluxos H.264 e Motion JPEG de forma independente e simultânea;
Permitir a transmissão em resolução HD 720p à taxa de frames de 60 fps, com no mínimo 2 fluxos de
vídeo configuráveis de forma independente no codec de compressão mais atual da câmera;
Permitir a transmissão de vídeo por Multicast e Unicast;
Permitir no mínimo 10 conexões simultâneas em Unicast;
Possuir Wide Dynamic Range; com no mínimo 120 dBs;
Possuir tempo do obturador entre 1/60000 e 2s;
Possuir ângulo de visualização de no mínimo 66.7°;
Possuir largura de banda configurável em H.264;
Fornecer níveis de compressão configuráveis;
Possuir porta para conexão em rede TCP/IP com conector RJ-45 100BASE-TX;
Prover a funcionalidade de OSDI (On-screen directional indicator);
Possuir os protocolos: RTP, RTSP, UDP, TCP, IPv4, IPv6, DHCP, HTTP, IGMP, SNMP, SMTP,
Bonjour, SOCKS, UPnP, DNS e CIFS/SMB;
Suportar qualidade de serviço (QoS) para ser capaz de priorizar o tráfego;
Possuir os protocolos de segurança HTTPS e SSL/TLS e seguir o padrão IEEE802.1x de autenticação em
rede;
Fornecer suporte para restringir o acesso a endereços IP pré-definidos (filtro de endereço IP);
Permitir alimentação PoE conforme padrão IEEE 802.3at (60W), sem uso de equipamentos adicionais;
Permitir atualização de software e firmware através de software do fabricante da câmera, com
disponibilização das versões de firmware no web site do mesmo;
Incorporar Balanço de Branco Automático e Manual;
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Suportar valores definidos manualmente para: nível de cor, brilho, nitidez e contraste;
Possuir zonas de mascaramento de imagem programáveis embarcado na câmera e que possa inserir, no
mínimo, 32 zonas independentes;
Deve ser fornecida com capacidade embarcada para inserir sobreposição de texto e figuras na imagem;
Possuir capacidade de armazenamento local através de SD/MicroSD card, compact Flash ou USB
memory card, com capacidade de no mínimo 64Gb;
Possuir capacidade de armazenamento em rede (NAS ou Servidor de Arquivos) através da câmera;
Ser equipada com funcionalidade integrada de eventos, que podem ser desencadeados por: detecção de
movimento, evento agendado, violação da câmera, aplicações incorporadas de terceiros, acionamento
manual, detecção de interrupção do armazenamento de borda; acesso ao stream ao vivo; funcionalidades
PTZ;
Responder a estes eventos através de:
o
Notificações usando TCP, HTTP, HTTPS ou e-mail;
o
Envio de imagens por FTP, HTTP, HTTPS;
o
Compartilhamento de rede ou e-mail;
o
Envio de vídeo clipe por FTP, HTTP, HTTPS;
o
Compartilhamento de rede ou e-mail;
o
Envio de mensagem de trap SNMP;
o
Gravação para armazenamento anexado à rede;
o
Gravação para armazenamento local;
o
Controle da funcionalidade PTZ;
Ter funcionalidade para detectar ventoinha com defeito; aquecedor com defeito; temperatura fora dos
limites de operação da câmera;
Possuir memória para gravações de Pré e Pós alarme;
Ser fornecida com capacidade instalada para detectar movimentos;
Possuir capacidade de análise de vídeo embarcado através da simples adição de licença e software;
Possuir arquitetura aberta para integração com outros sistemas;
Prover função para alterar o idioma da interface do usuário de inglês para português e vice-versa;
Conter domo com grau de proteção IP66, NEMA4X e resistência a impacto com grau de proteção IK08;
Possuir cúpula transparente ou fumê em material de policarbonato;
A caixa de proteção e seus acessórios devem ser do mesmo fabricante da câmera ou homologados pela
mesma garantindo a qualidade da solução;
Possuir caixa de proteção com dispositivo para controle de condensação;
3.15

SOFTWARE DE VÍDEO VIGILÂNCIA

O Sistema de circuito fechado de televisão deverá ser uma solução de alta performance e escalável,
podendo ser utilizado em sistema de pequeno, médio e grande porte, ou até mesmo em missões críticas,
suportando trabalhar 24/7/365, com alta confiabilidade podendo chegar até 10.000 câmeras em um único
servidor. O sistema será composto, basicamente, por câmeras de vídeo de alta tecnologia instaladas em
pontos estratégicos, de modo a permitir a vigilância e o monitoramento dos ambientes em questão afim de
preservar o ambiente.
O sistema deverá ser uma solução completa de vídeo digital IP e transmitindo essas informações aos
servidores de gravação e estações de monitoramento através protocolo IP (Internet Protocol).
O sistema deverá permitir uma estrutura de plataforma verdadeiramente aberta e flexível sobre IP onde,
que permita a utilização de câmeras IP, equipamentos de rede, servidores de gerenciamento e gravação,
estações de monitoramento, analíticos, integração com sistema de gestão e subsistemas de
armazenamento padrões de mercado, fornecidos por diversos fabricantes, e que facilitem a integração
com as infra-estruturas de TI existentes.
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O Sistema deverá permitir ao operador a visualização das imagens de todas as câmeras cujo acesso é
permitido, conforme níveis hierárquicos definidos no sistema, em tempo real, simultaneamente à
gravação.
O sistema deverá fazer leitura específica das imagens de movimentos de objetos alteração de imagens por
períodos distintos, realizar movimentações automáticas das câmeras configuráveis por período distintos,
analisar aglomerações em horários distintos e enviar alertas aos operadores.
O sistema deverá ser capaz de realizar o registro digital, de alta qualidade, das imagens de todas as
câmeras, com recursos para gerenciamento de armazenamento dos arquivos resultantes através de sistema
de gerenciamento de arquivos de vídeo, constituindo solução abrangente, escalável e modular.
O Sistema deverá possuir uma arquitetura totalmente distribuída, de modo que quando o backbone da
rede fique inoperante, os equipamentos assumam a gestão, para que o sistema continue trabalhando
normalmente. E quando o backbone foi reestabelecido o sistema volte a funcionar normalmente com a
estrutura antes configurada.
O sistema deverá possuir uma gestão de eventos, que possa ser redundante e escalável podendo chegar em
até 60.000 eventos de entrada.
O Eventos do sistema deverá permitir que possa ser combinado com macros para execução de tarefas.
O sistema deverá possuir um sistema de gravação redundante, com recuperação automática sem a ação do
operador.
O Sistema deverá suportar no mínimo os sistemas operacionais.
▪
Windows 7 SP1 Professional Edition 32/64 bits;
▪
Windows 8.1;
▪
Windows 10;
▪
Windows Server 2008 R2 Enterprise Standard Edition 64 bits;
▪
Windows Server 2012 R2 Enterprise Standard Edition 64 bits;
▪
Windows Server 2016.
O Sistema deverá possibilitar configurar a gravação no cartão SD da câmera para câmeras, que suporte
gravação em cartão SD através do OnVif.
O Sistema deverá possuir o gerenciamento de pop-ups de vídeo na estação cliente;
Deverá permitir a configuração independente de monitores ou multivisões para pop-ups permanentes e
por alarme.
A Central de Segurança deve ter a possibilidade de organizar automaticamente, reordenar e reduzir o
tamanho dos pop-ups de vídeo de alarme que são redirecionados para o monitor local.
O Sistema deverá suporta fluxos de vídeo H.265 da mesma forma que suporta o codificador
H.264 para:
▪
Transmissão ao vivo;
▪
Gravação local e remota;
▪
Reprodução;
▪
Autenticação de 54nox54;
▪
Extração de dados de vídeo (para evidência de CD).
O Sistema de gravação deverá sincronizar os gravadores primários e redundantes, para que envie as
informações das falhas para as câmeras.
O sistema deverá possuir uma gestão de gravação com a possibilidade de registrar os seguintes eventos:
▪
Vídeo
▪
Áudio
▪
Dados Externos
▪
Metadados
▪
Dados Analíticos
▪
Todos sincronizados com o Vídeo
Toda a gravação do sistema deve possuir as seguintes formas de gravação:
▪
Gravação contínua
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▪
Gravação de Alarme (pré/pós)
▪
Gravação por demanda
▪
Gravação por eventos de alarme
▪
Gravação através de métodos via SDK
O sistema deverá permitir a utilização do kit de desenvolvimento de software (SDK), de modo que possa
construir uma outra interface do VMS, reprodução de vídeos através de dispositivos móveis.
O sistema deverá possuir um plug-in Kit de desenvolvimento (PDk).
O sistema deverá possuir dispositivos de armazenamento de Vídeo aonde o vídeo das câmeras IP é
armazenado para duração específica. Os dispositivos de armazenamento poderão ser discos rígidos
internos ou sistemas de armazenamento RAID diretamente conectados aos gravadores ou poderão ser
sistemas de armazenamento conectado na rede (NAS) ou redes para armazenamento (SAN) gerenciadas
desde os servidores de armazenamento de vídeo.
O Sistema deverá possuir a possibilidade de trabalhar com duas configurações:
▪
Uma interface de usuário única;
▪
Ou uma interface onde o usuário possa criar a sua própria interface através de uma extensão
SDK, montando um sistema de Gerenciamento de vídeo (VMS), o SDK deverá incluir na biblioteca de
amostras de aplicação com código fonte para facilitar o desenvolvimento rápido da Interface de Usuário
UI;
O SDK deverá permitir componentes de software orientados a objetos, e os elementos controláveis do
sistema deverão ter os seguintes itens:
•
Controle completo de Gerenciamento de Eventos.
•
Controle completo de Gerenciamento de Equipamentos de Vídeo, Watchdog, verificação do
bem-estar do sistema e gerenciamento remoto.
•
Controle completo das comunicações seriais para as câmeras PTZ.
•
Controle completo das entradas de alarme e saídas de relay.
•
Controle completo de gerenciamento de armazenamento de vídeo incluindo localização,
recuperação e gerenciamento de tempo.
•
Codificação
completa de
vídeo, decodificação, controle de reprodução
e
gerenciamento.
•
Codificação
completa de
áudio, decodificação, controle de reprodução
e
gerenciamento.
O Sistema deverá suportar um Kit de Desenvolvimento de Plug-In (Plug-In Development Kit (PDK) que
permita a terceiras empresas de integração com o sistema do fabricante a capacidade de ligar diretamente
serviços de análise de vídeo dentro da Plataforma de Vídeo Inteligente. Esses serviços poderão ser
executados diretamente nos dispositivos da PLATAFORMA DE VÍDEO INTELIGENTE ou permitir
interconexão direta (via IP) à PLATAFORMA DE VÍDEO INTELIGENTE para alarmes, chamado do
vídeo e funções de monitoramento do sistema.
O Sistema deverá consistir dos seguintes componentes funcionais:
•
O Sistema Operacional de Vídeo deverá gerenciar serviços necessários para integrar todos os
dispositivos do sistema em uma solução unificada de vídeo:
▪
Serviços de Rede
▪
Protocolos de Rede.
▪
Tipo de Serviço.
▪
Controle de Largura de Banda.
•
Serviços de Verificação do estado do sistema, deverão disponibilizar em tempo real aos
operadores as seguintes informações:
▪
Gerenciamento do Disco; cheio, localização, capacidade, estado;
▪
Status: temperatura, velocidade do ventilador e estado, estado da entrada de vídeo (habilitada,
falha, perda de vídeo);
▪
Status Rede: atividade de pacote, uso da banda, estatísticas de dispositivo de rede;
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•
Serviços de Gerenciamento de Dispositivo deverão incluir configuração de hardware, módulos
opcionais, configuração de disco rígido, configuração de entrada/saída e configuração de canal de áudio.
•
Cópia da configuração do dispositivo mantida tanto no dispositivo como um Serviço de
Configuração Central.
•
Serviços de Segurança do Sistema
•
Versão do Software, Versão do firmware, Versão do driver.
•
Serviços de Atualização do Dispositivo.
•
Automática ou manualmente atualizar os dispositivos e sistema operacional na base da versão
atual do software.
•
Serviços de Configuração Central deverão trabalhar conjuntamente com o sistema operacional de
vídeo, permitindo as seguintes configurações:
Configuração remota do dispositivo desde uma ou mais estações de operador. As configurações remotas
deverão incluir:
•
Frequências de gravação por canal de vídeo individual.
•
Frequências de dados por canal de vídeo individual.
•
Tamanhos de imagem por canal de vídeo individual.
•
Ajustes de qualidade por canal de vídeo individual.
•
Localizações de armazenamento por canal de vídeo individual (aonde o vídeo para canais
independentes será gravado, seja internamente na unidade ou remotamente fora da unidade).
•
Configurações de codificador/decodificador por canal de vídeo individual, se o dispositivo
suportasse as duas capacidades por canal de vídeo.
•
Modos de gravação por canal de vídeo individual, os quais deverão incluir: Contínuo, Detecção
de Atividade Unicamente, Evento de Alarme Unicamente e modos programáveis que combinem modos
Contínuo, Detecção de Atividade e Eventos de Alarme.
•
Configuração de canal de áudio e canal de vídeo associado.
•
Configuração de entrada de alarme de dispositivo e comportamento, incluindo
ativação/desativação da entrada de alarme e períodos programados de ativação/desativação.
•
Configuração de saída de dispositivo (saída relay) e comportamento.
•
Configuração de canal de vídeo, porta de controle e protocolo PTZ para as câmeras PTZ.
•
Parâmetros de Classe de Serviço de Rede.
•
Atualização automática de um dispositivo se perder a sua configuração ou substituição de um
dispositivo por um mais recente por necessidades de serviço ou reparo.
•
Capacidade de guardar as configurações de dispositivo separadas do dispositivo na base de dados
do Serviço de Configuração Central.
Os Serviços de Gerenciamento de Alarme e Eventos deverão controlar o comportamento e processamento
dos eventos de alarme no hardware e deverão permitir:
•
Mapeamento das entradas de hardware do dispositivo às saídas de hardware do dispositivo.
•
Mapeamento das entradas de hardware do dispositivo às saídas de hardware de qualquer outro
dispositivo na rede.
•
Encadeamento de múltiplos eventos de entrada de hardware de um ou mais dispositivos de rede a
uma ou mais saídas de hardware de qualquer dispositivo na rede.
•
Mapeamento dos eventos de software incluindo detecção de atividade, manutenção de câmera,
eventos de verificação do bem-estar do sistema a uma ou mais saídas de hardware.
O Sistema deverá permitir gerar eventos de alarmes dentro da Plataforma de vídeo inteligente tais como:
•
Alarmes de Porta (porta forçada, porta bloqueada, pre-alarme)
•
Alarmes de leitora (cartão inválido, cartão perdido, cartão suspenso, cartão desconhecido,
violação de anti-passback, coação).
•
Alarmes de entrada digital;
O Sistema deverá permitir que os eventos possam ser agrupados, de forma que todos os alarmes de porta
de uma simples porta sejam tratados como um evento único dentro do sistema.
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O Sistema poderá gerar ações de respostas do sistema baseados nos eventos de alarme original tais como:
•
Ativação de saídas de hardware.
•
Chamar uma ou mais fluxos binários de câmeras ao vivo para apresentar ao operador e/ou saídas
de monitores analógicos selecionadas.
•
Ativar presets de câmeras em uma ou mais câmeras.
•
Gerar um evento no log de eventos do sistema.
•
Gerar um evento em tempo real para o operador na área de display da interface de usuário (GUI)
O Sistema deverá possuir um serviço de fail-over baseado na base de dados de eventos de forma que, se o
lugar primário onde são executados os Serviços de Gerenciamento de Eventos falha até no máximo de
quatro lugares adicionais, poderão ser mantidos para automaticamente assumir as responsabilidades do
Gerenciamento de Eventos. Se o segundo lugar falhe, as responsabilidades irão para o terceiro lugar, etc.
Assim que tiver atualizações na lista de ações do Gerenciador de Eventos, todos os Gerenciadores
redundantes deverão ser atualizados.
O sistema deverá possuir um serviço de relatório do sistema, onde vários sistemas de alarmes e ações dos
operadores, serão armazenadas em logs, para efeitos de auditoria.
Os eventos que forem reportados, poderão ser pesquisados por intervalo de data/hora, por operador, por
tipo de evento, por modificações baseadas em tipo de evento específico entre outros.
Todas as atividades reportadas e recuperadas dos logs deverão incluir as seguintes informações:
•
Eventos de Alarme
•
Entradas de hardware.
•
Detecção de Atividade.
•
Eventos de detecção de manutenção de câmera.
•
Dispositivos de detecção Plug-in.
•
Eventos Iniciados por Operador
•
Entrada ao Sistema.
•
Mudanças/alterações às configurações de dispositivo.
•
Eventos de gravação manual.
•
Eventos de exportação de vídeo, os quais incluem gravar clips, gravar imagens e exportar para
CD/DVDs.
•
Backup da base de dados (configuração, alarme, operador).
•
Eventos do Sistema
•
Eventos do Dispositivo.
•
Perda de vídeo.
•
Câmera fora de foco.
•
Câmera virou.
•
Câmera coberta.
•
Unidade não gravando ou fora de linha.
•
Falha de Disco rígido de vídeo.
•
Estado de Temperatura.
•
Voltagem do equipamento.
•
Falha da Fonte de Alimentação.
•
Eventos de armazenamento externo desde unidades DAS conectadas aos gravadores e servidores
de gravação central.
•
Unidade fora de linha.
•
Falha de Disco Rígido.
O sistema deverá possuir uma interface de usuário com as seguintes características mínimas;
•
Configuração de dispositivos.
•
Zonas de Câmeras, Grupos de Câmeras.
•
Privilégios de Acesso de Usuário.
•
Eventos e Gerenciamento de Eventos.
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•
Base de dados de Dispositivo, Software e Configuração de Usuários
•
Localização da base de dados pode ser em uma estação cliente ou em um servidor dedicado.
A base de dados deverá ser capaz de ter um backup e a reestabelecer uma base de dados antiga usando
uma opção do sistema.
A configuração do dispositivo poderá ser administrada por meio do GUI com a configuração acessível
usando diálogos, fichas e clicando o botão direito do mouse para acesso rápido.
O sistema deverá permitir, para um novo dispositivo, um Assistente de Configuração que
automaticamente detectará os componentes do sistema instalados para o dispositivo
codificador/decodificador/gravador e perguntar para o usuário sobre os componentes mínimos
necessários.
Base de dados do Gerenciador de Eventos
A localização da base de dados pode ser em uma estação cliente ou em um servidor dedicado.
A base de dados deverá ser capaz de ser copiada em backup e restaurar uma base de dados antiga.
Os elementos de Configuração do Usuário deverão incluir as seguintes características mínimas:
▪
Até 300 diferentes operadores no sistema;
▪
O usuário poderá estar configurado na lista de Administradores ou Operadores;
▪
Os Administradores deverão ter privilégios para todas as câmeras e opções de configuração;
Os operadores deverão estar restritos como as seguintes configurações:
▪
Sem acesso para ajustes de configuração ou capacidade de alterar horários, acesso às câmeras ou
monitorar grupos.
▪
Somente permitidos para ver as câmeras, monitores ou alarmes que são individualmente
disponíveis para eles/elas.
▪
Poder gerar ou apagar ciclos de câmera e múltiplas vistas de câmeras para as câmeras as quais
têm acesso. Porém, não poderá apagar vistas de câmeras múltiplas ou ciclos de câmeras criadas por um
Administrador.
Funções adicionais que podem ser controladas independentemente pelo Operador incluem:
•
Controle PTZ.
•
Definir presets de câmeras PTZ.
•
Iniciar/Parar gravação sob demanda de vídeo em estações cliente, assim como a capacidade de
visualizar as gravações de vídeo sob demanda.
•
Gravar imagens estáticas de vídeo gravado ou ao vivo.
•
Capacidade de visualizar o vídeo arquivado.
•
Capacidade de habilitar/desabilitar alarmes.
•
Executar uma transmissão de áudio.
•
Visualizar o log histórico de eventos.
Nas opções de câmeras deverão incluir as seguintes características como mínimo:
•
Suportar uma população de até 10,000 câmeras.
•
Suportar pelo menos 100 grupos de câmeras com até 100 câmeras por grupo.
•
Programar e executar presets de câmeras PTZ.
•
Capacidade de dirigir a saída direta de uma câmera para um monitor analógico segundo
especificado no projeto.
•
Fluxo Binário Ao Vivo deverá ter as seguintes características mínimas:
•
Chamada de câmera desde mapas gráficos usando ícones de câmera.
•
Chamada de câmera por meio de seleção de uma câmera de uma árvore de navegação de grupo
de câmeras.
•
Capacidade de chamar as câmeras por meio de entrada rápida do número da câmera ao invés de
selecioná-la da árvore de navegação.
As câmeras poderão ser chamadas individual ou arranjadas em um display multivision que permita 4, 6,
9, 16, 25 e 36 displays.

Rua Rio Grande do Sul nº 1907 - Volta Seca - Rio Branco/AC - CEP. 69.911-018
Fone: (68) 3213-2320/3213-2411 - e-mail: planejamento.educacao@ac.gov.br

Display Multivision permitirá também displays customizados da tela da câmera. Vistas predefinidas de
câmera poderão ser guardadas por cada operador.
O display multivision pode ser na janela principal do operador a apresentada em um segundo monitor de
PC ligado na estação de trabalho do operador.
Qualquer câmera na árvore de grupo de câmeras poderá ser arrastada e solta dentro do display
multivision.
Os ciclos/sequências de câmeras deverão ser ajustáveis dentro de qualquer janela de display multivision.
Chamada automático de câmera baseado em um evento de alarme em uma estação cliente. Capacidade de
aumentar a vista da câmera na tela desde o seu tamanho original.
Capacidade de chamar os presets das câmeras em câmeras PTZ.
Capacidade de definir tours de câmera consistindo de diferentes câmeras, incluindo câmeras PTZ com
presets.
Capacidade de controlar as câmeras PTZ usando controle do mouse direto na tela ou usando um painel de
controle PTZ.
Capacidade de programar e gravar sequências de múltiplas câmeras em um único display de imagem.
As sequências de câmera poderão ser apresentadas na estação cliente ou em um monitor analógico usando
decodificação de hardware, entendendo que o equipamento configurado suporta decodificação em
hardware de acordo com esta especificação de projeto.
Mapas interativos de usuário que deverão incluir as seguintes características mínimas: Suporte para até
três níveis de mapas gráficos para cada site desejado com a capacidade de definir até 100 localidades.
Suportar câmeras localizadas nos mapas para com o intuito de serem chamadas para visualização ao vivo
ou reprodução.
Suportar links nos mapas para chamar mapas adicionais e vistas de mapas desde o mapa atual.
O display de reprodução deverá incluir uma barra de tempo gráfica para indicar os tipos de gravação
contidos no período de vídeo selecionado. O controle da barra de tempo deverá incluir:
Indicação gráfica de aonde a gravação contínua programada por tempo acontece, aonde não existe
gravação e aonde tem gravação de alarme/evento. Cada tipo de gravação deverá ter um código de cor para
identificar a velocidade do tipo de vídeo gravado.
O software da estação cliente deverá mostrar em tempo real um painel de monitoramento de alarme aonde
os alarmes desde os codificadores/decodificadores/gravadores são enviados.
Qualquer ponto de alarme será anunciado por um sinal audível. Os alarmes reportados poderão incluir:
Ativação de entradas de alarme desde um ponto de alarme de um codificador/decodificador/gravador.
Condições de falha do dispositivo como perda de vídeo, falha do equipamento ou off-line, notificação de
análise de manutenção de câmera, detecção de atividade (detecção de movimento) e qualquer outros plugins instalados por terceiras empresas aprovadas.
O operador pode reconhecer, silenciar ou apagar o alarme do display.
O operador deverá ter a capacidade de clicar duas vezes em um evento na tela de notificação de alarme
para ativar a reprodução do vídeo do evento.
O sistema deverá permitir uma contagem numérica se múltiplos alarmes do mesmo dispositivo fossem
recebidos e estão na lista de pendências sem precisar abrir cada alarme separadamente para reduzir o
número de registros na tela do display.
Para aprimorar a visibilidade do operador dos eventos de alarme reportados o sistema deverá permitir um
meio para expandir a tela dos eventos do operador para visualizar melhor mais eventos.
Todos os eventos de alarme e ações do operador associados com um evento deverão estar gravados no log
histórico.
O software cliente deverá habilitar a transmissão de mensagens audíveis para os alto-falantes ligados aos
canais de áudio ligados aos codificadores/decodificadores/gravadores especificados neste projeto. As
estações cliente que se espera que possam efetuar transmissões de áudio deverão ter microfones.
O usuário deverá ter a capacidade de selecionar para qual alto-falante ou zona de autofalantes deseja
transmitir uma mensagem.
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O software cliente deverá ter a capacidade de monitoração do estado dos dispositivos conectados ao
sistema e deverão incluir:
O display do estado deverá estar atualizado pelo menos uma vez por segundo.
A capacidade de ler o estado da temperatura interna de todos os codificadores/decodificadores/gravadores
ligados ao sistema.
Capacidade de ler a configuração dos codificadores/decodificadores/gravadores incluindo número de
canais configurados de vídeo, entradas e saídas de alarme, mesmo como estado operacional dos canais de
vídeo.
Visualização do estado de qualquer uma das câmeras que passam através de decodificação de hardware
para os monitores analógicos.
O usuário deverá ter a capacidade de visualizar o estado de todo o armazenamento das câmeras (discos
rígidos) conectados ao sistema incluindo espaço em disco, pastas e configuração para qualquer disco
rígido atualmente ativo no dispositivo.
Os usuários administrativos deverão ter a permissão para visualizar logs históricos de usuário baseados
em intervalos de tempo/data assim como filtros específicos de seleção do operador. Os logs históricos
poderão ser exportados em padrão .CSV para uso em programas como Microsoft Excel.
Análise de Conteúdo de Vídeo
O sistema deverá suportar tanta análise de conteúdo padrão embutido como plug-ins especializados de
vídeo de fornecedores externos.
Os Análises Padrão estarão fornecidos como segue:
Deverão estar embutidos dentro da PVI e completamente configurados dentro do sistema PVI.
Deverão ser selecionáveis para qualquer canal de vídeo do sistema.
Todos as análises de conteúdo deverão ser selecionáveis para todos os canais de um gravador.
Os eventos de Análise de Vídeo deverão ser reportados como um alarme dentro do sistema de
gerenciamento de alarmes da PVI e deverão ser configuráveis para gerar saídas de alarme e/ou respostas
de operador ou qualquer outro alarme definido acima.
A detecção de atividade usada para gravação por detecção de movimento deverá ter as mínimas
capacidades seguintes:
Detecção de atividade deverá ser selecionável para qualquer canal de vídeo do sistema. Deverá ser
selecionável para todos os canais dentro de um dispositivo simultaneamente sem degradar a performance
do dispositivo (streaming, gravação, visualização, monitoração de eventos).
Deverá permitir detecção de atividade em tempo real para o vídeo inteiro ou permitir para o usuário a
definição de um mínimo de três regiões de interesse (ROI) dentro do mesmo fluxo binário.
A detecção de atividade poderá ser programável para cada câmera do sistema.
Agentes de Manutenção de Câmera (CMA) deverão estar disponíveis para monitorar diferentes aspectos
das câmeras instaladas no sistema e deverão incluir como mínimo os seguintes serviços:
Selecionáveis para qualquer canal de vídeo do sistema.
Deverá ser selecionável para todos os canais dentro de um dispositivo simultaneamente. Câmera com
Imagem Embaçada – isto detecta se o foco da câmera tem mudado baseado em uma configuração inicial
do algoritmo para essa câmera.
Detecção de Sub/Sobre Exposição – isto detecta se a imagem da câmera virou sub/sobre exposta baseada
em uma configuração inicial do algoritmo para essa câmera.
Detecção de Imagem Preta – isto detecta se a câmera tem sinal de vídeo, mas não há imagem para
mostrar.
Oclusão da Lente da Câmera – isto detecta se a lente da câmera foi coberta ou parcialmente coberta
baseado na configuração inicial da câmera.
Mudança de Posicionamento da Câmera – isto detecta se o posicionamento da câmera mudou da sua
posição durante a configuração inicial da câmera.
Análise de Conteúdo de Vídeo deverá oferecer como segue Tipos disponíveis de Análise de Conteúdo de
Vídeo, incluindo:
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•
Objeto esquecido/Removido
•
Direção de Movimento / Controle de Fluxo
•
Detecção de Fumaça e Detecção de Fog
•
Gerenciamento de Multidões
•
Contagem de Pessoas
•
Controle de Tráfego
•
Gerenciamento de Filas de Espera
•
Detecção de incidentes em Interiores e Exteriores
•
Detecção de Escorregar e Cair
•
Comportamento e Seguimento
•
Detecção de Afogamento
•
Detecção de incidentes em Túneis e Trens
Os fornecedores deverão fornecer uma lista completa de todos os sistemas de análise avançado disponível
e uma certificação de qualificação confirmando a integração total do Análise de Vídeo na Plataforma
PVI.
A performance específica do sistema de análise está listada nesta especificação.
A análise de conteúdo deverá estar disponível usando terceiros fornecedores cumprindo as seguintes
condições:
Qualificado e certificado pelo fabricante da PVI (fornecedor das unidades de codificação / decodificação /
gravação) de ser totalmente integrados dentro do sistema PVI.
Os fornecedores deverão ter os certificados de cumprimento para qualquer análise de vídeo de acordo
com esta especificação.
Deverão estar disponíveis em qualquer canal de vídeo baseado nos requisitos desta especificação.
Os eventos de Análise de Conteúdo Avançado deverão ser reportados dentro do sistema de gerenciamento
de alarmes da PVI e deverão ser configuráveis para gerar saídas de alarme e/ou respostas de operador
como com qualquer entrada de alarme descrita acima.
Os algoritmos Avançados de Análise de Conteúdo deverão estar em capacidade de ser executados nas
unidades de gravação se a necessidade de hardware adicional, a não ser especificado de forma diferente
dentro desta especificação.
Se precisar de hardware adicional, nenhuma parte dos componentes do sistema PVI serão necessários
para suportar a análise de conteúdo, o fornecedor deverá identificar os componentes necessários para o
serviço de análise de conteúdo.
3.16

SOFTWARE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO

Deve permitir que os dispositivos do sistema de automação possam se comunicar com os demais, mesmo
estando a vários metros de distância.
Deve permitir que o sistema de automação funcione com apenas um Módulo central de automação
conectado na entrada de internet, se comunicando com os demais dispositivos (Módulo Comutador,
Módulo interface e Módulo remoto) via protocolo próprio de rede mesh.
Possuir Comandos e ícones de acesso rápido
Permitir Criação de ambientes e acionamento individualizado
Possuir Gráficos de consumo real time
Permitir Programação de horários através de Manutenção preventiva programada em função da
quantidade de horas de acionamento.
O sistema de automação deve possibilitar a Redução do custo operacional com inspeção e operação do
sistema elétrico, eliminando a necessidade de vistorias periódicas (lâmpadas apagadas, equipamentos
inoperantes...)
Permitir o fim do acionamento e desligamento manual e necessidade de contato direto do colaborador
com o quadro de energia
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Permitir Diagnóstico do sistema de iluminação ou de qualquer carga do sistema elétrico, através do
monitoramento e análise de informações real time e notificações push
Possibilitar a elaboração de Relatórios no período desejado, sinalizando a quantidade de acionamentos de
cada equipamento e consumo no intervalo em kWh e R$
Permitir a Identificação de consumo excessivo ou em horários indevidos
Permitir a Desenergização de tomadas evitando o desperdício do standby
3.17

SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

O Sistema de Gestão de Segurança e Controle de acesso, deverá possuir todos os módulos (Controle de
Acesso, Gestão de Ativos, Gestão de Controle de Áreas, Gestão das Políticas, Regras de Acesso, Circuito
Fechado de Televisão – CFTV e Visitantes) totalmente integrados podendo ser ampliados somente com
aquisição de licenças.
O módulo de Controle de Acesso (MCA) deverá ter com principal característica permitir ou negar o
acesso de pessoas nas cancelas, catracas, e portas de acesso ou qualquer barreira física para controle das
mesmas, baseado na leitura de cartões de alta tecnologia sem
contato ou com a leitura biométrica, ou qualquer outro dispositivo de identificação de usuário, bem como
nas informações constantes na base de dados, a partir de cadastramento previamente executado.
Serão utilizados níveis de segurança de acordo com as características da edificação e em consonância com
os padrões mundiais de segurança, que terão flexibilidade para serem alterados a qualquer momento, visto
que o sistema será modular e expansível, não exigindo a instalação de um novo ou diferentes Sistemas de
Gestão de Segurança, e apto a realizar diferentes programações, em função das necessidades
apresentadas.
Módulo de Controle de Acesso (MCA)
Todo o módulo de controle de acesso de pessoas e veículos deverá ser realizado através leitura de cartões
de alta tecnologia, e/ou biométricos de impressão digital, ou em conjunto leitura de cartões de alta
tecnologia sem contato, ou leitura de cartões de alta tecnologia sem contato com ou sem teclado
integrado, todos estes associados a portas, a catracas, e as cancelas através de tags e etc.
Características do Módulo de Controle de Acesso (MCA)
O MCA deverá ser escalável em aplicação cliente/servidor e webserver para integração das operações de
segurança integrada de modo a incluir gerenciamento e administração da configuração do sistema,
comando e controle, e monitoramento em tempo real, gerenciamento de alarmes, vídeo, credenciamento
de visitantes, e interface com sub- sistemas e aplicações de bancos de dados.
O MCA deverá usar uma arquitetura aberta.
O MCA deverá ser desenvolvido de forma a que todos os módulos do sistema (controle de acesso, alarme,
monitoramento e administração de ID, administração de visitantes, gerenciamento de ativos e
gerenciamento das políticas de negócio, sistema de vídeo digital, controle de áreas) sejam entregues ao
cliente uma aplicação e web com um código forte capaz de rodas em máquinas 64bits\32bits.
O MCA deverá permitir que em uma única interface de usuário possa trabalhar com diversos idiomas tais
como: árabe (ARA), Croata (VFC), Checa (JEC), holandês (NID), inglês (ENU), finlandês (FIN), francês
(FRA), alemão (DEU), Português Brasil (PTB), russo (RUS), espanhol (SPA), Sueco (SVE) entre outras,
sem a necessidade de instalação de packs de idiomas somente com a mudança da região do Windows.
O MCA deverá exigir apenas uma única licença, presente no servidor físico ou ambiente virtual para que
o sistema opere normalmente. O Sistema de Gestão de Segurança deverá permitir que o usuário tenha
capacidade de ativar, excluir ou reparar a licença via web ou por telefone, sem a intervenção do
fabricante.
O MCA deverá possuir à capacidade de logon único dos administradores e operadores do sistema,
autenticando no sistema utilizando a mesma conta do domínio Windows (AD).
No processo de logon único o sistema deverá permitir que os administradores ou operadores rodem os
aplicativos interativos sem a necessidade de digitar o nome ou senha, com isso irá facilitar a
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administração e manutenção do sistema, deverá permitir também a autenticação via API de scritpts,
executando os scripts usando a conta do Windows, permitindo assim um logon mais seguro e restringindo
as ações e permissões do usuário.
O MCA deverá monitorar e integrar perfeitamente com sistemas inteligentes, painéis de alarme,
interfones, painéis de incêndios entres outros sistemas.
O MCA deverá permitir comunicação com suas controladoras de sistema inteligente, através de RS-485,
RS-232, Ethernet TCP/IP (IPV4 e IPV6) ou se necessário a utilização de modens. O MCA deverá usar
uma arquitetura aberta, onde todos os dados deverão estar centralizados em um único banco de dados, e
disponível em tempo real todos os dados. O sistema deverá suporta os seguintes bancos de dados e
sistemas operacionais:
Windows Server 2016 (64-bit), SQL Server 2014 R1 (64 bit), Windows 10 and IoT (64- bit) , Windows
Server 2012 R2 Standard (64-bit), SQL Server 2014 R2, Windows
8.1
Professional and Enterprise (64-bit), Windows 7 Enterprise, Professional, SQL Server 2016 (64 bit),
Oracle 11g e 12c. Banco Oracle poderá residir em plataformas Windows ou UNIX. Deverá suportar a
virtualização sem necessidade de licenças adicionais.
O MCA deverá suportar servidores Microsoft Windows Clustering, Hot Standby e servidores tolerantes a
falhas de hot Standby e tolerante.
O MCA deverá suportar no mínimo 256 leitoras para controle de acesso e no mínimo 10 clientes
chegando a o número ilimitado de leitoras e clientes, deve permitir quantidade ilimitadas de entradas ou
saídas de alarme.
O MCA deverá fornecer manuais e ferramentas funcionais como descrição e especificações gerais do
sistema, procedimento e instalação do MCA, e modelos dos diagramas dos componentes e esquemas do
sistema.
O MCA deverá suportar diversos modelos de leituras de cartões de alta tecnologia simultaneamente no
sistema, podendo assim suportar cartões de várias tecnologias.
O MCA deverá possuir um sistema de circuito fechado de televisão nativo, ou deverá possuir recursos
para integrações com sistemas de circuito fechado de televisão de terceiros.
As integrações do MCA com o sistema de circuito fechado de televisão deverão possuir as seguintes
características:
Todo evento de alarme gerado no acesso, como porta forçada deverá trazer um pop-up no
sistema de MCA e o no CFTV com o descritivo do alarme nas ambas plataformas.
Deverá criar um pop-up no MCA quando a câmera através de alarme gerado como linha virtual,
seja violada.
O MCA deverá suportar um número ilimitado de leitoras de cartões de alta tecnologia, câmeras de vídeos,
pontos de entrada e saídas de relés, pontos de detecção de intrusão e\ou pontos de detecção e alarme de
incêndio.
Componentes do Módulo de Controle de Acesso (MCA)
O Módulo de controle de acesso deverá possuir ou ter a possibilidade dos seguintes recursos: Controle de
acesso: deverá ser capaz de conceder ou negar o acesso dos usuários em áreas restritas, permitindo
configuração de níveis de acesso através de horários pré-definidos ou por um leitor especifico, permitir
configurar as entradas e saídas de alarme para qualquer situação necessária, permitir gerenciar e
monitorar áreas com controle de ocupação máxima ou mínima, ou até mesmo limitar a quantidade de
acessos em uma determinada área, permitir que feito anti-passback de várias maneiras, permitindo
subdivisões de sistemas, e controle
de fuso horário.
Monitoramento de alarme: deverá fornecer informações sobre o tempo e o local do alarme em conjunto
com a sua prioridade, classificar os alarmes pendentes ou inserir novos alarmes com base em qualquer um
dos seguintes atributos:
•
Prioridade, data e hora do alarme;
•
Descrição do alarme:
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•
Leitor;
•
Gerenciamento;
•
Entrada e Saída de acesso;
•
Nome do usuário.
Permitir que dependendo do tipo de alarme de emergência, o MCA possa enviar mensagens
alfanuméricas ou e-mails, e mostrar em tempo real na tela do operador um número limitado de alarmes
especificados pelo operado.
O MCA deverá possui um mecanismo de limpeza automático (FIFO), dos alarmes carregados, quando
atingir o limite estabelecido pelo operador.
Administração de credenciais: deverá possuir um módulo de gestão integrada e transparente das
credenciais, onde terá como principal funcionalidade o gerenciamento dos usuários dos cartões, como
captura das imagens, das biométricas e outras imagens quando necessárias, e
bem como também a importação e exportação de dados de funcionários e permitir e modificar os diretos
de acesso dos usuários do cartão.
Deverá permitir que os administradores possam gerenciar as impressões de credenciais, como o
desenvolvimento de layout para as credenciais.
Gerenciamento de Vídeo Digital: deverá permitir a visualização do vídeo, em tempo real para cada
alarme associado, e ou a criação de um segmento de vídeo gravado especificando a duração de um préalarme e um pós-alarme.
Deve permitir gravadores digitais de múltiplo fabricantes do mercado, e possuir suporte a câmeras IP e
codificadores de vídeo de vários fabricantes.
Administração de detecção de intrusão: deverá permitir a integração de maneira transparente, com painéis
de detecção de intrusão, e painéis de detecção avançados, de diversos fabricantes.
Deve permitir que dentro do MCA, o operador possa realizar o monitoramento e gerenciamento dos
recursos de detecção de intrusão, tais como armar ou desarmar uma área, monitorar o status do
dispositivo e ativar funções globais, como auditoria.
Gestão de Ativos: deverá permitir a administração e o acompanhamento em tempo real de todos os ativos
do cliente. A gestão de ativos deverá possuir um gerenciamento centralizado, para que o administrador do
sistema possa gerar relatórios de atribuições atuais, bem como o histórico da alocação do ativo para cada
usuário do cartão. O MCA deverá ser capaz de restringir a passagem de um ativo por pontos de controle
não autorizado para o usuário.
A gestão de ativos deverá ter a possibilidade de quando um usuário estiver com um equipamento não
vinculado a sua pessoa e quiser sair com ele da empresa, as catracas, portas ou torniquetes deverão
bloquear a sua saída.
Gestão de visitantes: deverá possui um módulo de visitantes, baseado em um aplicativo web, para que o
cliente possa realizar um pré-agendamento e acompanhar os visitantes nas dependências da empresa. A
gestão de visitante deverá permitir que o operador possa registrar um visitante, marcar a entrada e a saída
do visitante, capturar uma foto ou outros tipos de identificações tais como documento pessoal ou
passaporte, ou até mesmo verificar visitas pré-agendadas.
Deverá possuir a possibilidade que o visitante chegue na recepção do local, e possa realizar o seu auto
check-in, validando os seus dados, que será enviado no momento que o pré- agendamento for realizado.
Gerenciamento remoto de níveis de acesso: deverá permitir que os operadores ou administradores do
sistema possam remotamente atribuir ou remover um nível de acesso aos usuários de cartão. Todas as
transações relacionadas com a atribuição ou cancelamento dos níveis de acesso devem ser completamente
registradas com data e hora e o operador que realizou esta operação.
Deverá permitir que o usuário que não tenha acesso um determinado local, posso solicitar via web, e o
gestor da área especifica autorize ou não o acesso através de um portal web, gerando assim um fluxo de
solicitações e aprovações.
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Gerenciamento das políticas de negócio: o MCA deverá permitir que uma vez criado as políticas de
negócio da empresa o sistema monitore essas regras e caso seja feita alguma alteração não autorizada, o
sistema notifique e volte a regra alterada para o padrão definido na política da regra de negócio.
Interface com terceiros: O módulo de controle de acesso deverá possui interação com hardware e
software, fornecendo um servidor OPC padrão da indústria para permitir a exportação de todo e qualquer
alarme e eventos para clientes OPC, tais como automação de edifícios e/ou sistemas de controle de
processo. A interface de terceiros deverá permitir integração com sistema de alarme de incêndios,
sistemas de segurança pessoal, sistemas de intercomunição.
Deverá permitir a integração com sistemas de terceiros através de webserver.
Administração do Sistema: deverá permitir a criação de estações de controle, definições de permissão de
acesso no sistema, grupos de acesso, relatórios, mapas e etc.
Soluções mobile: deverá suportar uma arquitetura mobile, para os clientes com necessidade de
computação móvel.
Interface de criação de formulários e telas: o sistema deverá possuir a possibilidade de criação e edição de
campos personalizados no sistema, tais como RG, CPF entre outros.
Criação de Mapas Gráficos: deverá permitir a criação e edição de mapas gráficos que permitirá que os
operadores do sistema possam operar as portas ou qualquer elemento do sistema via o mapa.
Interfaces de aplicações programáveis: deverá permitir um conjunto de interfaces programáveis de
aplicativo (API), para integração de hardware de terceiros ou soluções de softwares baseado em
arquiteturas aberta.
O MCA deverá estar em conformidade com o protocolo de comunicações de rede TCP/IP entre o(s)
servidor(es) de aplicação, estações de trabalho, painéis de controle, equipamentos de monitoramento por
vídeo, e subsistemas secundários utilizando conexões Ethernet de 10/100/1000Mb sobre topologias de
rede LAN/WAN.
O MCA deverá ser flexível e escalável em arquitetura, permitindo expansão de ambas capacidades e
funcionalidades para ser implementada progressivamente conforme a necessidade através de licenças e/ou
upgrades de softwares.
O MCA deverá fornecer a capacidade de processar atualizações de softwares da rede instalada.
As Atualizações da rede instalada deverão apresentar a opção de ser instalada manualmente ou
automaticamente.
O MCA deverá fornecer um display em tempo real de todo status do sistema e em todas as estações de
trabalho.
O MCA deverá monitorar o status e gravar transações de atividades de toda áreas seguras e pontos
input/output de alarmes; anunciar visualmente e sonoramente alarmes sobre mudanças de status para
avaliação e resposta em todas as estações de trabalho.
O MCA deverá monitorar e gravar acessos de cartões, alarmes e atividades do operador em um
histórico/arquivo online na base de dados para geração de relatórios.
O MCA deverá empregar tecnologia de processamento distribuído, permitindo o host funcionar quase
inteiramente como uma aplicação/servidor de base de dados. Onde a maioria das decisões em tempo real
do dia a dia deverão ser feitas localmente por painéis de controle inteligentes. Os painéis de controle
deverão ser as interfaces diretas para todo controle de acesso, alarme de sensor e entradas/saídas
controladas de dispositivos.
O MCA deverá possuir a comunicação criptografadas em todos os módulos do sistema: Comunicação
criptografada entre Servidor e as placas gerenciadoras através de AES-128 bit ou TLS1.2 com AES-256
bit.
Comunicação criptografada entre as placas gerenciadoras e a interface de leitoras através de AES-128 bit
or AES-256 bit.
Permitir a possibilidade de configuração criptografada entre a interface de leitora com o leitor. O MCA
deverá possuir a possibilidade de integração com sistemas de automação via ASHREA BACnet.
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Cada painel de controle deverá ser capaz de continuar o controle de acesso e operações de monitoramento
de alarmes autonomamente, mesmo quando tiver falha de comunicação com a rede.
O MCA deverá gerenciar e automaticamente fazer o download em tempo real de todas as alterações
realizadas no MCA em todas as estações de trabalho para os painéis de controle que solicitem
notificações de alterações específicas na base de dados ou atualizações. O MCA deverá possuir comando
manual para iniciar downloads de parte ou completa da base
de dados do painel de controle não deverão ser solicitadas para que as alterações tenham efeito.
O MCA deverá fornecer múltiplos níveis de redundância de comunicação e failover para todas
controladoras cadastradas, Gravadores de vídeo digital e estações de trabalho. O MCA deverá ser capaz
de reconectar automaticamente comunicações para computadores substitutos do MCA através do sistema
sem intervenção do operador.
O MCA deverá fornecer comunicações redundantes e failover para equipamentos ligados à rede. Cada
equipamento ligado à rede deverá ter um ou mais servidor (es) alternativos de comunicação que podem
fornecer hospedagem em caso de falha na comunicação do servidor primário.
O MCA deverá ter capacidade de acomodar as seguintes características.
Deverá ser capaz de suportar uma única base de dados, podendo ser atualizável para multi- servidores
com até 64 aplicações/servidores de base de dados sincronizados operando como um único sistema
unificado.
Deverá ser capaz de suportar no mínimo 2 estações de trabalho simultaneamente por servidor, chegando
até 100 estações de trabalho por servidor.
Deve ser capaz de suportar no mínimo 100,000 cartões de controle de acesso sem restrições com
múltiplos cartões de controle de acesso, podem ser atribuídos por usuário de cartão, onde cada cartão
poderá ser taguiado separadamente.
Deverá ser capaz de suportar até 120 painéis de controle por servidor sem restrição. Deverá ser capaz de
suportar no mínimo 256 leitoras por servidor sem restrição.
Deverá ser capaz de suportar no mínimo 2500 entradas de alarmes por servidor sem restrição.
Deverá ser capaz de suportar no mínimo 2000 saídas de relê ou TTL por servidor, sem restrição.
Suportar no mínimo 1000000 eventos sem restrições de transações no Storage centralizado. O MCA
deverá possuir as seguintes características mínimas de interface de operador.
O MCA deverá utilizar uma única interface de aplicação cliente baseado em Windows para
gerenciamento das configurações do sistema, administração e monitoramento das operações. O MCA
deverá fornecer interface gráfica ao usuário permitindo o (s) operador(es) abrir e trabalhar em múltiplas
janelas de aplicativos simultaneamente no servidor e nas estações de trabalho com degradação mínima do
desempenho do sistema.
O MCA deverá possuir NLS de forma que permita operações multi-linguagem 66nox66enta66s66o66e,
com base na 66nox66e de preferência do operador.
O SCA deverá permitir autenticação do operador através de um Active Directory Server, sobrepondo as
senhas salvas no SCA. O acesso do operador com o SCA deverá continuar a ser definido dentro das
formas da configuração do SCA.
O MCA deverá possuir a capacidade de suportar no mínimo 6 tipos de cartões:
•
Cartão Proximity
•
Cartões Smart Card
•
Mifare 1KB até 4Kb
•
Desfire
•
HID iClass
•
HSPD-12 w PIV
•
Credenciais Móveis
•
Magnético
•
HID Corporate 1000 – 32bits ate 48bits
•
Entra outros.
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O MCA deverá possuir as seguintes características mínimas para gerenciamento do proprietário do cartão:
O MCA deverá fornecer uma interface de operador para inscrição, modificação e exclusão do perfil do
proprietário do cartão e informações de controle de acesso. O MCA deverá permitir a inscrição do perfil
do proprietário do cartão e informações de controle de acesso com antecedência, sem a necessidade de
atribuir cartão de controle de acesso. O MCA deverá ser capaz de selecionar múltiplos proprietários de
cartões e registros crachá na aplicação para mudanças em massa.
O MCA deverá fornecer uma interface de operador para inscrição, modificação e exclusão de
informações de identificação de cartões de controle de acesso, sem solicitar a atribuição ao proprietário
do cartão e deverá incluir os seguintes dados:
•
Descrição.
•
Número do cartão.
•
Autenticação.
•
Status
•
Atribuição do Proprietário do cartão
•
Data de emissão
•
Data de retorno.
•
Data de expiração.
O MCA deverá possuir as seguintes características mínimas para gerenciamento de controle de acesso:
O MCA deverá permitir ou negar acesso a áreas seguras, armar e desarmar zonas de intrusão e fornecer
controle dos outputs das leitoras, baseado na validação dos direitos atribuídos ao proprietário do cartão.
O MCA deverá suportar definição de um número ilimitado de direitos de acesso de modo que associe
leitor (as) com uma programação de horários definida. A programação de horários deverá definir horários
específicos do dia e dia da semana os quais acessos serão concedidos para o (s) leitor(es) e/ou output(s)
do painel de controle.
O MCA deverá permitir aos proprietários dos cartões serem associados a múltiplos direitos de acesso e
múltiplos cartões de acesso, sem solicitar duplicação da entrada de informações do proprietário do cartão.
Qualquer e todos os cartões de acesso associados a um proprietário do cartão, deverão herdar
automaticamente todos os direitos de acesso associado a este proprietário do cartão. O MCA deverá
permitir níveis de acesso e status por site para ser alterado manualmente pelos operadores e
automaticamente baseado nos eventos de alarmes.
O MCA deverá suportar o sistema de política ampla de aplicação para suspender automaticamente o
cartão de acesso baseado na inatividade do cartão.
O MCA deverá monitorar todas áreas seguras e processar notificações de alarme sempre que uma porta
controlada por leitora for aberta, a menos que esteja aberta devido a uma leitura válida de um cartão,
solicitação de saída através de um dispositivo de saída, ou a porta foi destrancada manualmente via
comando remoto de um operador de sistema autorizado.
O MCA deverá ser configurável pelo usuário para operar tanto em modo global quanto em modo local,
controlando ENTRADA e SAÍDA de acessos de áreas protegidas por aplicações anti-passback e horário e
presença.
A base de dados do MCA deverá suportar e definir um número ilimitado de programações. As
programações deverão definir horário, dia e os intervalos de datas para automaticamente executar
funções, eventos e mudanças de modo do MCA.
Programação de horários: Deverá permitir definir o início e parada de intervalo (s) pela hora do dia e dia
da semana ou modo. Cada programação de horário deverá suportar múltiplos intervalos por dia e
múltiplos dias por semana. Programações de horários deverão ser aplicáveis para as seguintes funções do
MCA:
•
Direitos de acesso do Proprietário do cartão a áreas seguras.
•
Leitores ligadas/desligadas.
•
Portas travar/destravar.
•
Monitoramento de alarme ligado/desligado.
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•
Entradas habilitados/desabilitados.
•
Saídas ligadas/desligados.
•
Roteamento de transações para alarmes e atividades de cartões.
Deverá permitir definir horário (s) específico (s) para um evento ocorrer por horário do dia e dias da
semana ou modo. Cada programação de evento deverá suportar múltiplos eventos por dia e múltiplos dias
por semana. Programações de eventos deverão ser aplicáveis às seguintes funções do MCA:
•
Alterar os modos de operação da leitora entre apenas o cartão, cartão+teclado, e cartão ou
teclado.
•
Resetar anti-passback e/ou horário e status de presença IN/OUT de todos proprietários de cartões
na base de dados do painel de controle.
•
Iniciar uma conexão dial programada através do host para comunicar remotamente a um painel
de controle.
O MCA deverá permitir que as leitoras de controle de acesso possam ser configuradas individualmente
para diferentes aplicações e modos de operações.
O MCA deverá permitir definir e controlar individualmente as Entradas/Saídas dos painéis de controle.
O MCA deverá fornecer a capacidade de armar ou desarmar zonas de intrusão de fora das áreas
protegidas.
O MCA deverá fornecer a capacidade de armar ou desarmar zonas de intrusão por controle manual.
O MCA deverá ser capaz de configurar múltiplas leitoras de entradas em pontos de controle
O MCA deverá fornecer múltiplas janelas de aplicação de monitoramento para mostrar em tempo real
informações de acesso por cartões e atividades de alarme como painel de controle e status das estações de
trabalho.
Deverá fornecer em tempo real status das comunicações e controle da conectividade de todos servidores
do SCA e estações de trabalho.
O sistema deverá fornecer criação de mapa gráfico, edição e software de monitoramento em tempo real
para comando & controle de visualizações dos alarmes do SCA e estados de equipamentos via símbolos
ou ícones animados configuráveis pelo usuário.
O MCA deverá suportar a criação e importação de imagens em formato JPG, GIF, ou PNG importados
como uma única camada da base do mapa.
O MCA deverá suportar a importação de arquivos multi-camadas AutoCAD DXF, permitir a seleção de
camadas a serem importadas, e deverá manter a separação de camadas dentro do sistema. O MCA deverá
permitir a re-importação de um arquivo DXF ou camadas individuais do arquivo, sem atrapalhar as outras
camadas e ícones previamente colocados no mapa.
O MCA deverá permitir a capacidade de definir camadas do mapa que podem ser dinamicamente ligadas
ou desligadas enquanto editar e visualizar durante operações de monitoramento.
O MCA deverá fornecer respostas da base de dados on-line sem degradar a performance do sistema.
O MCA deverá fornecer alguns relatórios pré-programados tais como:
•
Proprietário do cartão.
•
Administração do sistema e configurações do equipamento.
•
Programações do sistema e eventos.
•
Acesso a leitora.
•
Acesso a andares.
•
Tempo e frequência.
•
Histórico de alarmes.
•
Histórico de cartões.
•
Histórico do operador
O MCA deverá permitir os operadores executar a configuração de relatórios, previsão de relatório on-line,
imprimir e exportar relatórios em múltiplos formatos de arquivos de destinos tais como:
•
Crystal Reports.
•
Data Interchange Format.

Rua Rio Grande do Sul nº 1907 - Volta Seca - Rio Branco/AC - CEP. 69.911-018
Fone: (68) 3213-2320/3213-2411 - e-mail: planejamento.educacao@ac.gov.br

•
Excel.
•
HTML.
•
Lotus.
•
ODBC.
•
Texto não formatado.
•
Word.
O MCA deverá suportar conectividade direta a base de dados de modo a facilitar geração de relatórios
através de aplicações externas na base de dados de terceiros através de SQL Server, Microsoft Access e
Crytal Reports.
O MCA deverá suportar uma interface de programação de aplicativos (API), o qual permite conexões de
softwares autorizados entre o MCA e sistemas externos para desenvolver interfaces customizadas e
fornecer soluções integradas firmemente acopladas. A API para o MCA deverá facilitar a resposta em
tempo real para eventos monitorados e processados pelo MCA, bem como o controle de dispositivos
gerenciados pelo MCA.
O MCA deverá permitir controlar o acesso de veículos nas cancelas, através de de antenas de RFID
(Radio Frequency Identification) que captarão as TAGs (cartão/fita com um chip RFID) instaladas nos
para-brisas dos veículos. Estas antenas serão gerenciadas por módulos de leitura de RFID instalados junto
ao leitor UHF.
3.18

SERVIDOR DE GERÊNCIA E BANCO DE DADOS PARA VÍDEO
VIGILÂNCIA

Deverá ser fornecido novo e sem uso anterior.
Deverá possuir Gabinete do tipo rack com no máximo 2U de altura (deverá ser entregue com todos os
acessórios necessários para instalação em rack)
Deverá possuir no mínimo 03 (três) ventiladores de exaustão do tipo Hot-Plug interno do gabinete. Tais
ventiladores solicitados deverão ser distintos de eventuais ventiladores de fonte de alimentação.
Deverá possuir no mínimo 08 (oito) baias de 3½ ou 2½ para discos SATA/SAS/SSD do tipo Hot-Swap.
Deverá possuir no mínimo 01 (uma) baia exclusiva para drive DVD.
Deverá acompanhar Backplane SAS/SATA.
Deverá possuir em sua parte frontal:
•
01 (um) Botão Power On/Off.
•
01 (um) Botão Reset.
•
02 (duas) portas USB.
•
Sistema de Leds informativos para:
- Led de Força.
- Led de Atividade de Disco Rígido.
- Led de Atividade da Rede para 02 (duas) redes on-board.
O gabinete deverá ser do mesmo fabricante do equipamento, sendo totalmente compatível e homologado
com os componentes do servidor, sendo que não serão aceitos gabinetes de marca OEM.
O servidor deverá ser entregue com 02 (duas) fontes redundantes (1 + 1) instaladas.
As fontes deverão ser novas e idênticas, tendo potência real de no mínimo 1000W (Watts) com Pmbus,
cada uma. Possuindo faixa de tensão de entrada de 100VAC – 127VAC a 200VAC – 240VAC, capaz de
sustentar a configuração máxima do servidor.
As fontes deverão ser certificadas IEC 60.950. (Deverá ser apresentado comprovação, podendo ser
extraída do site oficial do fabricante)
Deverão ser fornecidos cabos de alimentação com Plug de 03 pinos para cada fonte de alimentação
fornecida.
O servidor deverá ser fornecido com no mínimo 02 (dois) processadores instalados, possuindo as
seguintes especificações:
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Cada processador deverá possuir frequência de base de no mínimo de 2.2GHz.
Cada processador deverá possuir cache inteligente de no mínimo 13.75 MB L3.
Cada processador deverá possuir no mínimo 10 (dez) núcleos físicos e 20 (vinte) threads.
Deverá possuir arquitetura litografia não maior que 14nm.
Deverá possuir conjunto de instruções que permitem a criptografia.
Deverá possuir TDP máximo de 85W por processador instalado.
Cada processador deverá possuir velocidade do UPI de no mínimo 9.6 GT/s.
A arquitetura do processador deve possuir tecnologias de monitoramento térmico para maior
confiabilidade do sistema.
Cada processador deverá possuir no mínimo 02 (dois) links Ultra-Path.
Deverão possuir conjunto de instruções AES, SSE4.2, Advanced Vector Extensions 512 e Fused Multiply
Add.
Deverá possuir tecnologia de virtualização e Speed Shift.
Cada processador deverá permitir frequência de turbo de no mínimo 3.0 GHz.
Deverão ser fornecidos no mínimo 64 (sessenta e quatro) gigabytes de memória instalada, por servidor,
do tipo DDR4 2666Mhz ECC REG.
A plataforma do servidor deverá permitir expansibilidade de memória de no mínimo 02 (dois) Terabytes.
A plataforma deverá possuir no mínimo 16 (dezesseis) slots de expansão para memória.
Deverá possuir suporte à tecnologia que permite correção de erros de bit único e detectar erros de bit
duplo.
Deverá suportar memórias de 2666MHz e 2400MHz do tipo ECC DDR4 RDIMM ou LRDIMM.
Deverá ser fornecida com Placa Mãe que deverá suportar até 02 (dois) processadores, mas com opção de
funcionamento com somente 01 (um) processador instalado.
Não será aceito placa mãe que não seja desenvolvida para a função de Real Server.
A placa mãe deverá possuir em sua arquitetura de projeto o Chipset C621 ou C622 para prover máxima
performance do Sistema.
A placa mãe deverá possuir no mínimo 02 (dois) sockets padrão LGA 3647.
Deverá possuir no mínimo 06 (seis) slots de expansão, sendo pelo menos:
a. 04 (quatro) slots PCI-Express 3.0 x16.
b. 02 (dois) slots PCI-Express 3.0 x8.
Deverá possuir no mínimo 01 (uma) controladora de vídeo que suporte resolução de 1920x1200@60Hz.
Deverá possuir no mínimo 01 (uma) controladora de discos padrão SATA que suporte RAID 0, 1, 5 e 10.
Deverá possuir no mínimo 02 (dois) conectores SATA 3.0 com suporte de no mínimo 08 (oito)
dispositivos.
Deverá possuir pelo menos 01 (uma) porta dedicada para gerenciamento remoto IPMI na versão 2.0 que
permita suporte à media virtual e KVM-over-LAN.
Deverá possuir chipset do mesmo fabricante do processador ofertado, para perfeita compatibilidade.
Com relação a Conectividade, a Placa Mãe:
Deverá possuir no mínimo 01 (uma) porta para monitor de vídeo padrão DB15 VGA port.
Deverá possuir no mínimo 05 (cinco) portas padrão USB 3.0, sendo que 02 (duas) portas deverão estar
localizadas no painel traseiro.
Deverá possuir no mínimo 02 (duas) portas seriais padrão Fast UART 16550.
Deverá possuir no mínimo 03 (três) interfaces RJ-45 LAN, sendo no mínimo 02 (duas) padrão gigabit, e
mais 01 (uma) interface de LAN 10/100 ou 10/100/1000, RJ–45, dedicada para controle IPMI.
Deverá possuir no mínimo 02 (duas) portas SATADOM On-Board.
Deverá possuir no mínimo 01 (uma) interface padrão M.2 PCI-Express 3.0 x4 (32 Gb/s).
Com relação a BIOS:
Deverá possuir AMI UEFI BIOS do tipo SM Flash.
Deverá permitir a inicialização do servidor definida pelo usuário via DVD-ROM e/ou disco rígido.
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Deverão possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o servidor e
outra para acesso e alterações das configurações do BIOS.
Deverá suportar ACPI 3.0/4.0, SPI dual/quad speed, teclado USB, Plug-and-Play (PnP) e SMBIOS 2.7 ou
superior.
Deverá possuir suporte ao protocolo de gerenciamento IPMI 2.0.
Deverá possuir opção de senha para administrador e outra para usuário.
Com relação a Controladora de Discos Off-Boar:
Deverá possuir no mínimo 02 (dois) conectores SAS/SATA.
Deverá suportar discos rígidos ou SSD padrões SATA/SAS.
A Controladora SAS deverá possuir suporte para RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.
A memória da controladora deverá possuir no mínimo 2GB 1866MHz DDR3.
Deverá suportar taxas de transferência de 6Gb/s e 12Gb/s nos padrões SAS e SATA.
Deverá permitir suporte aos protocolos SSP, SMP, STP e SATA.
Deverão ser fornecidos todos os cabos para conexão de todas as baias de discos, não sendo necessário
upgrade futuro.
Deverá ser fornecido juntamente bateria para segurança dos dados da controladora.
Com relação a Rede Off-Board:
Deverá possuir no mínimo 02 (duas) portas RJ-45.
Deverá suportar padrão 01 (um) Gigabit Ethernet por porta.
Deverá possuir total compatibilidade com rede Gigabite Ethernet nos padrões IEEE 802.3, 802.3u,
802.3ab e 802.3az.
Deverá possuir circuito de controle modelo i350 ou superior em sua arquitetura.
Deverá possuir as seguintes Características:
- LAN disable function
- Active State Power Management (ASPM) support
- IEEE 802.1q VLAN support
- IEEE 802.1q advanced packet filtering
- VM to VM Packet forwarding (Packet Loopback)
- Eight TX and RX queue pairs per port to support VMWare NetQueue and Microsoft VMQ
- Flexible Port Partitioning: 32 Virtual Functions
- Automatic cross-over detection function (MDI/MDI-X)
- TCP/UDP, Ipv4 and Ipv6 checksum offloads to improve CPU usage
- Jumbo Frames support up to 9.5K Bytes
- Preboot eXecution Environment (PXE) support
- iSCSI remote boot for Windows, Linux, and Vmware
Com relação aos Discos Rígidos (Modelo 01):
Deverá possuir no mínimo 07 (sete) discos rígidos novos e idênticos originalmente concebidos para
utilização em servidores com as seguintes características:
•
Disco rígido padrão SAS 12Gb/s.
•
Capacidade mínima de armazenamento por disco de 2.4TB cada.
•
Velocidade de rotação mínima de 10.000RPM para discos padrão SAS 12Gb/s.
•
Memória cache de no mínimo 256Mbytes.
•
Deverá possuir tempo médio entre falhas (MTBF) de no mínimo 2.0 milhões de horas.
•
Deverá ter latência média de no máximo 2,9 ms.
•
Deverá ser desenvolvido para funcionamento em missão crítica na modalidade de 24x7 (24
horas/7 dias da semana).
•
Deverá permitir operação entre 5°C e 55°C.
•
Deverá possuir em sua construção memória do tipo NAND Flash eMLC de no mínimo 16G
Com relação a Drivers:
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Deverá ser fornecido CD contendo todos os drivers como interface de rede, controladora de vídeo,
unidade de DVD e demais componentes que acompanham para apoio ás instalações de sistema
operacional.
Com relação a Documentação Técnica:
Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as informações sobre
o produto.
Com relação aos Requisitos de Software e Documentação.
Possuir documentação do equipamento que seja de domínio público, de fácil acesso, publicado em site
oficial do fabricante.
Possuir mídia ótica (original do fabricante) ou acesso ao site do fabricante, contendo todos os softwares e
drivers necessários para a instalação, a configuração do equipamento bem como placas e componentes
internos.
Com relação ao Sistema Operacional:
O equipamento deverá ser fornecido com os SOFTWARES PRÉ-INSTALADOS E CONFIGURADOS.
Deverá Possuir Sistema Operacional, modalidade de licenciamento OEM ou outro tipo de modalidade,
Windows Server 2016 Standard Edition, X64 (versão 64 bits) ou edição superior, idiomas Português
(Brasil) ou inglês.
O Sistema operacional deverá ser fornecido pré-instalado e configurado com todos os drivers de todos os
dispositivos exigidos nesta especificação técnica.
Todos os dispositivos deverão estar em pleno funcionamento.
Deverá ser disponibilizada (entregue) a LICENÇAS DE USO (Product Key) do sistema operacional
Windows Server 2016 Standard Edition, X64 e mídia original Microsoft® do sistema operacional ou
mídia de recuperação do sistema (Recovery) do fabricante do equipamento com o sistema operacional ou
possibilitar ao contratante o direito de baixar (Download) os arquivos de instalação do sistema
operacional no sítio (Site) oficial da Microsoft®.
Deverá apresentar comprovação de que o fabricante do equipamento ofertado possui certificação ABNT
NBR EM 9001:2000, cumprindo, portanto, os requisitos estabelecidos para o Sistema de Gestão de
Qualidade de sua organização. Tal exigência é fundamental, tendo em vista que o objetivo da certificação
ABNT NBR EM 9001 é prover confiança de que o fornecedor poderá fornecer, de forma consistente e
repetitiva, bens e serviços de acordo com o que foi especificado, conforme pode ser verificado no site do
Inmetro (http://www.inmetro.gov.br/qualidade), o parecer e comentários do Comitê Brasileiro da
Qualidade (ABNT/CB-25) ao documento EM, consolidando comentários do INMETRO e do Grupo de
Aperfeiçoamento do processo de certificação.
3.19

SERVIDOR DE GRAVAÇÃO PARA VÍDEO VIGILÂNCIA

Conjunto Deverá ser fornecido novo e sem uso anterior e Ser obrigatoriamente do mesmo fabricante do
Servidor de Banco de dados para Vídeo vigilância descrito neste projeto.
Deverá possuir Gabinete do tipo rack com no máximo 4U de altura (deverá ser entregue com todos os
acessórios necessários para instalação em rack)
Deverá possuir no mínimo 05 (cinco) ventiladores do tipo hot-swap interno ao gabinete. Tais ventiladores
deverão ser distintos de eventuais ventiladores de fonte de alimentação.
Deverá possuir no mínimo 24 (vinte e quatro) baias de 3½ ou 2½ para discos SATA/SAS/SSD do tipo
hot-swap.
Deverá possuir conector de expansão para gabinetes do tipo JBOD.
Deverá acompanhar backplane compatível com padrão SAS3/SATA3.
Deverá possuir em sua parte frontal:
a. 01 (um) Botão Power On/Off.
b. 01 (um) Botão Reset.
c. Sistema de Leds informativos para:
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- Led de Força.
- Led de Atividade de Disco Rígido.
- Led de Atividade da Rede (para as redes on-board).
- Led de informação de Alerta para o Operador.
- Led de indicação que um módulo de fonte de alimentação falhou.
O servidor deverá ser entregue com no mínimo 02 (duas) fontes redundantes (1 + 1) instaladas. As fontes
deverão ser novas e idênticas, tendo potência real de no mínimo 1200W (Watts) com Pmbus, cada uma.
Possuindo faixa de tensão de entrada de 100V – 240V, capaz de sustentar a configuração máxima do
servidor.
As fontes deverão ser certificadas IEC 60.950. (Deverá ser apresentado comprovação, podendo ser
extraída do site oficial do fabricante).
Deverão ser fornecidos no mínimo 02 (dois) cabos de alimentação com plugue de 03 (três) pinos para as
fontes de alimentação fornecidas.
Com relação ao Processador:
Deverá ser fornecido com no mínimo 01 (Hum) processador instalado originalmente concebido para
aplicação em Servidores.
O processador deverá possuir frequência de base de no mínimo de 1.7GHz.
O processador deverá possuir cache inteligente de no mínimo 11MB L3.
O processador deverá possuir velocidade do UPI de no mínimo 9.6 GT/s.
O processador deverá possuir no mínimo 08 (oito) núcleos físicos e 8 (oito) threads.
Deverá possuir arquitetura litografia não maior que 14nm.
Deverá possuir conjunto de instruções que permitem a criptografia.
Deverá possuir TDP máximo de 85W por processador instalado.
A arquitetura do processador deve possuir tecnologias de monitoramento térmico para maior
confiabilidade do sistema.
Cada processador deverá possuir no mínimo 02 (dois) links Ultra-Path.
Deverão possuir conjunto de instruções AES, SSE4.2, Advanced Vector Extensions 512
Deverá possuir tecnologia de virtualização e Speed Shift.
Com relação a Memória RAM:
Deverão ser fornecidos no mínimo 16 (Dezesseis) gigabytes de memória instalada, por servidor, do tipo
DDR4 2666Mhz ECC REG.
A plataforma do Storage deverá permitir expansibilidade de memória de no mínimo 02 (dois) Terabytes.
A plataforma deverá possuir no mínimo 16 (dezesseis) slots de expansão para memória.
Deverá possuir suporte à tecnologia que permite correção de erros de bit único e detectar erros de bit
duplo.
Deverá suportar memórias de 2666MHz e 2400MHz do tipo ECC DDR4 RDIMM ou LRDIMM.
Deverá ser fornecida a quantidade total solicitada de memória em pentes de no máximo 16GB DDR4
2666Mhz ECC REG.
Com relação as Características de Placa Mãe:
Não será aceito placa mãe que não seja desenvolvida para a função de Real Server.
A placa mãe deverá suportar até 02 (dois) processadores, mas com opção de funcionamento com somente
01 (um) processador instalado.
A placa mãe deverá possuir em sua arquitetura de projeto o Chipset C624 para prover máxima
performance do Sistema.
A placa mãe deverá possuir no mínimo 02 (dois) sockets padrão LGA 3647.
Deverá possuir no mínimo 07 (sete) slots de expansão, sendo pelo menos:
a. 04 (quatro) slots PCI-Express 3.0 x8.
b. 03 (três) slots PCI-Express 3.0 x16.
Deverá possuir no mínimo 01 (uma) controladora de vídeo que suporte resolução de 1920x1200@60Hz.
Deverá possuir no mínimo 01 (uma) controladora de discos padrão SATA que suporte RAID 0, 1, 5 e 10.
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Deverá possuir no mínimo 02 (dois) conectores SATA 3.0 com suporte de no mínimo 08 (oito)
dispositivos.
Deverá possuir pelo menos 01 (uma) porta dedicada para gerenciamento remoto IPMI na versão 2.0 que
permita suporte à media virtual e KVM-over-LAN.
Deverá possuir chipset do mesmo fabricante do processador ofertado, para perfeita compatibilidade.
Com relação a Conectividade da Placa Mãe:
Deverá possuir no mínimo 01 (uma) porta para monitor de vídeo padrão DB15 VGA port.
Deverá possuir no mínimo 07 (sete) portas padrão USB 3.0, sendo que 04 (quatro) portas deverão estar
localizadas no painel traseiro.
Deverá possuir no mínimo 02 (duas) portas seriais padrão Fast UART 16550.
Deverá possuir no mínimo 03 (três) interfaces RJ-45 LAN, sendo no mínimo 02 (duas) devem ser padrão
10Gbase-T, e mais 01 (uma) interface de LAN 10/100 ou 10/100/1000, RJ–45, dedicada para controle
IPMI.
Deverá possuir no mínimo 02 (duas) portas SATADOM On-Board.
Deverá possuir no mínimo 01 (uma) interface padrão M.2 PCI-Express 3.0 x4 (32 Gb/s).
Com relação a BIOS:
Deverá possuir AMI UEFI BIOS do tipo SM Flash.
Deverá permitir a inicialização do servidor definida pelo usuário via DVD-ROM e/ou disco rígido.
Deverão possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o servidor e
outra para acesso e alterações das configurações do BIOS.
Deverá suportar ACPI 3.0, SPI dual/quad speed, teclado USB, Plug-and-Play (PnP) e SMBIOS 2.7 ou
superior.
Deverá possuir suporte ao protocolo de gerenciamento IPMI 2.0.
Deverá possuir opção de senha para administrador e outra para usuário.
Com relação a Controladora de Discos Off-Board:
Deverá possuir no mínimo 02 (dois) conectores SAS/SATA.
Deverá suportar discos rígidos ou SSD padrões SATA/SAS.
A Controladora SAS deverá possuir suporte para RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.
A memória da controladora deverá possuir no mínimo 2GB 1866MHz DDR3.
Deverá suportar taxas de transferência de 6Gb/s e 12Gb/s nos padrões SAS e SATA.
Deverá permitir suporte aos protocolos SSP, SMP, STP e SATA.
Deverão ser fornecidos todos os cabos para conexão de todas as baias de discos, não sendo necessário
upgrade futuro.
Deverá ser fornecido juntamente bateria para segurança dos dados da controladora ou unidade para
proteção de dados em cache.
Com relação a rede Off-Board:
Deverá possuir no mínimo 04 (quatro) portas RJ-45.
Deverá suportar padrão 10 (dez) Gigabit Ethernet por porta.
Deverá prover total compatibilidade com os padrões IEEE 802.3ad, IEEE 802.1Q VLANs, IEEE 802.3
2005 flow control support, IEEE 802.1p.
Deverá possuir circuito de controle modelo X710 + X557 ou superior em sua arquitetura.
Deverá possuir as seguintes características:
– Suporte a Load balancing em várias CPUs.
– Suporte a MSI-X.
– Tx/Rx IP, SCTP, TCP, and UDP checksum offloading (Ipv4, Ipv6).
– Suportar Next-Generation VMDq with up to 256 VMDq VMs.
– Virtual Machine Load Balancing (VMLB).
– Advanced Packet Filtering.
– Suporte a VXLAN and NVGRE.
– Suporte a Preboot eXecution Environment (PXE).
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– iSCSI remote boot e iSCSI Acceleration.
– Suportar protocolo SNMP e Remote Network Monitoring.
Com relação aos Discos Rígidos:
Deverá possuir no mínimo 18 (dezoito) discos rígidos novos e idênticos originalmente concebidos para
utilização em servidores com as seguintes características:
Disco rígido padrão SAS 12Gb/s.
Capacidade mínima de armazenamento por disco de 10 (dez) terabytes cada.
Velocidade de rotação mínima de 7200RPM para discos padrão SAS 12Gb/s.
Memória cache de no mínimo 256Mbytes.
Deverá possuir tempo médio entre falhas (MTBF) de no mínimo 2.5 milhões de horas.
Deverá ter latência média de no máximo 4,16 ms.
Deverá ser desenvolvido para funcionamento em missão crítica na modalidade de 24x7 (24 horas/7 dias
da semana).
Deverá permitir operação entre 5°C e 60°C.
Deverá possuir taxa de transferência sustentada de no mínimo 254MB/s.
Deverá possuir taxa randômica 4K de escrita de no mínimo 370 IOPS e leitura de no mínimo 170 IOPS.
Com relação aos Drivers:
Deverá ser fornecido CD contendo todos os drivers como interface de rede, controladora de vídeo,
unidade de DVD e demais componentes que acompanham para apoio ás instalações de sistema
operacional.
Com relação a Documentação Técnica:
Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as informações sobre
o produto.
Com relação aos Requisitos de Software e Documentação:
Possuir documentação do equipamento que seja de domínio público, de fácil acesso, publicado em site
oficial do fabricante.
Possuir mídia ótica (original do fabricante) ou acesso ao site do fabricante, contendo todos os softwares e
drivers necessários para a instalação, a configuração do equipamento bem como placas e componentes
internos.
Com relação as Certificações e Declarações.
Somente serão aceitos equipamentos de marcas registradas, tais como IBM, Dell, Itautec e demais
fabricantes de computadores, efetivamente cadastradas no país como fabricantes. A proponente deverá
apresentar em sua proposta o(s) documento(s) que comprove(m) o registro no INPI da marca (“Marca
Registrada”) do equipamento oferecido. Não serão aceitos equipamentos simplesmente montados com
componentes obtidos no mercado por empresas não cadastradas para isso. Esta solicitação visa garantir a
qualidade e a procedência dos equipamentos que serão adquiridos, para não correr o risco de ferir a LEI
do IPI DECRETO N.º 4.544 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002. Portanto, a marca do fabricante deverá
estar listada na página do INPI (www.inpi.gov.br) de forma clara e inequívoca.
Deverá apresentar comprovação de que o fabricante do equipamento ofertado possui certificação ABNT
NBR EM 9001:2000, cumprindo, portanto, os requisitos estabelecidos para o Sistema de Gestão de
Qualidade de sua organização. Tal exigência é fundamental, tendo em vista que o objetivo da certificação
ABNT NBR EM 9001 é prover confiança de que o fornecedor poderá fornecer, de forma consistente e
repetitiva, bens e serviços de acordo com o que foi especificado, conforme pode ser verificado no site do
Inmetro (http://www.inmetro.gov.br), o parecer e comentários do Comitê Brasileiro da Qualidade
(ABNT/CB-25) ao documento EM, consolidando comentários do INMETRO e do Grupo de
Aperfeiçoamento do processo de certificação.
Com relação ao Sistema Operacional:
O equipamento deverá ser fornecido com os SOFTWARES PRÉ-INSTALADOS E CONFIGURADOS.
Sistema Operacional, modalidade de licenciamento OEM ou outro tipo de modalidade, Windows®
Storage Server 2016 Standard ou edição superior, idiomas Português (Brasil) ou Inglês.
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O Sistema operacional deverá ser fornecido pré-instalado e configurado com todos os drivers de todos os
dispositivos exigidos nesta especificação técnica.
Todos os dispositivos deverão estar em pleno funcionamento.
Deverá ser disponibilizada (entregue) a LICENÇAS DE USO (Product Key) do sistema operacional
Windows® Storage Server 2016 Standard e mídia original Microsoft® do sistema operacional ou mídia
de recuperação do sistema (Recovery) do fabricante do equipamento com o sistema operacional ou
possibilitar ao contratante o direito de baixar (Download) os arquivos de instalação do sistema
operacional no sítio (Site) oficial da Microsoft®.
3.20

SERVIDOR PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO

Conjunto Deverá ser fornecido novo e sem uso anterior e Ser obrigatoriamente do mesmo fabricante do
Servidor de Banco de dados para Vídeo vigilância descrito neste projeto.
Deverá possuir Gabinete do tipo rack com no máximo 2U de altura (deverá ser entregue com todos os
acessórios necessários para instalação em rack)
Deverá possuir no mínimo 03 (três) ventiladores de exaustão do tipo Hot-Plug interno do gabinete. Tais
ventiladores solicitados deverão ser distintos de eventuais ventiladores de fonte de alimentação.
Deverá possuir no mínimo 08 (oito) baias de 3½ ou 2½ para discos SATA/SAS/SSD do tipo Hot-Swap.
Deverá possuir no mínimo 01 (uma) baia exclusiva para drive DVD.
Deverá acompanhar Backplane SAS/SATA.
Deverá possuir em sua parte frontal:
•
01 (um) Botão Power On/Off.
•
01 (um) Botão Reset.
•
02 (duas) portas USB.
•
Sistema de Leds informativos para:
- Led de Força.
- Led de Atividade de Disco Rígido.
- Led de Atividade da Rede para 02 (duas) redes on-board.
O gabinete deverá ser do mesmo fabricante do equipamento, sendo totalmente compatível e homologado
com os componentes do servidor, sendo que não serão aceitos gabinetes de marca OEM.
O servidor deverá ser entregue com 02 (duas) fontes redundantes (1 + 1) instaladas.
As fontes deverão ser novas e idênticas, tendo potência real de no mínimo 1000W (Watts) com Pmbus,
cada uma. Possuindo faixa de tensão de entrada de 100VAC – 127VAC a 200VAC – 240VAC, capaz de
sustentar a configuração máxima do servidor.
As fontes deverão ser certificadas IEC 60.950. (Deverá ser apresentado comprovação, podendo ser
extraída do site oficial do fabricante)
Deverão ser fornecidos cabos de alimentação com Plug de 03 pinos para cada fonte de alimentação
fornecida.
O servidor deverá ser fornecido com no mínimo 02 (dois) processadores instalados, possuindo as
seguintes especificações:
Cada processador deverá possuir frequência de base de no mínimo de 2.2GHz.
Cada processador deverá possuir cache inteligente de no mínimo 13.75 MB L3.
Cada processador deverá possuir no mínimo 10 (dez) núcleos físicos e 20 (vinte) threads.
Deverá possuir arquitetura litografia não maior que 14nm.
Deverá possuir conjunto de instruções que permitem a criptografia.
Deverá possuir TDP máximo de 85W por processador instalado.
Cada processador deverá possuir velocidade do UPI de no mínimo 9.6 GT/s.
A arquitetura do processador deve possuir tecnologias de monitoramento térmico para maior
confiabilidade do sistema.
Cada processador deverá possuir no mínimo 02 (dois) links Ultra-Path.
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Deverão possuir conjunto de instruções AES, SSE4.2, Advanced Vector Extensions 512 e Fused Multiply
Add.
Deverá possuir tecnologia de virtualização e Speed Shift.
Cada processador deverá permitir frequência de turbo de no mínimo 3.0 GHz.
Deverão ser fornecidos no mínimo 64 (sessenta e quatro) gigabytes de memória instalada, por servidor,
do tipo DDR4 2666Mhz ECC REG.
A plataforma do servidor deverá permitir expansibilidade de memória de no mínimo 02 (dois) Terabytes.
A plataforma deverá possuir no mínimo 16 (dezesseis) slots de expansão para memória.
Deverá possuir suporte à tecnologia que permite correção de erros de bit único e detectar erros de bit
duplo.
Deverá suportar memórias de 2666MHz e 2400MHz do tipo ECC DDR4 RDIMM ou LRDIMM.
Deverá ser fornecida com Placa Mãe que deverá suportar até 02 (dois) processadores, mas com opção de
funcionamento com somente 01 (um) processador instalado.
Não será aceito placa mãe que não seja desenvolvida para a função de Real Server.
A placa mãe deverá possuir em sua arquitetura de projeto o Chipset C621 ou C622 para prover máxima
performance do Sistema.
A placa mãe deverá possuir no mínimo 02 (dois) sockets padrão LGA 3647.
Deverá possuir no mínimo 06 (seis) slots de expansão, sendo pelo menos:
a. 04 (quatro) slots PCI-Express 3.0 x16.
b. 02 (dois) slots PCI-Express 3.0 x8.
Deverá possuir no mínimo 01 (uma) controladora de vídeo que suporte resolução de 1920x1200@60Hz.
Deverá possuir no mínimo 01 (uma) controladora de discos padrão SATA que suporte RAID 0, 1, 5 e 10.
Deverá possuir no mínimo 02 (dois) conectores SATA 3.0 com suporte de no mínimo 08 (oito)
dispositivos.
Deverá possuir pelo menos 01 (uma) porta dedicada para gerenciamento remoto IPMI na versão 2.0 que
permita suporte à media virtual e KVM-over-LAN.
Deverá possuir chipset do mesmo fabricante do processador ofertado, para perfeita compatibilidade.
Com relação a Conectividade, a Placa Mãe:
Deverá possuir no mínimo 01 (uma) porta para monitor de vídeo padrão DB15 VGA port.
Deverá possuir no mínimo 05 (cinco) portas padrão USB 3.0, sendo que 02 (duas) portas deverão estar
localizadas no painel traseiro.
Deverá possuir no mínimo 02 (duas) portas seriais padrão Fast UART 16550.
Deverá possuir no mínimo 03 (três) interfaces RJ-45 LAN, sendo no mínimo 02 (duas) padrão gigabit, e
mais 01 (uma) interface de LAN 10/100 ou 10/100/1000, RJ–45, dedicada para controle IPMI.
Deverá possuir no mínimo 02 (duas) portas SATADOM On-Board.
Deverá possuir no mínimo 01 (uma) interface padrão M.2 PCI-Express 3.0 x4 (32 Gb/s).
Com relação a BIOS:
Deverá possuir AMI UEFI BIOS do tipo SM Flash.
Deverá permitir a inicialização do servidor definida pelo usuário via DVD-ROM e/ou disco rígido.
Deverão possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o servidor e
outra para acesso e alterações das configurações do BIOS.
Deverá suportar ACPI 3.0/4.0, SPI dual/quad speed, teclado USB, Plug-and-Play (PnP) e SMBIOS 2.7 ou
superior.
Deverá possuir suporte ao protocolo de gerenciamento IPMI 2.0.
Deverá possuir opção de senha para administrador e outra para usuário.
Com relação a Controladora de Discos Off-Board:
Deverá possuir no mínimo 02 (dois) conectores SAS/SATA.
Deverá suportar discos rígidos ou SSD padrões SATA/SAS.
A Controladora SAS deverá possuir suporte para RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.
A memória da controladora deverá possuir no mínimo 2GB 1866MHz DDR3.
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Deverá suportar taxas de transferência de 6Gb/s e 12Gb/s nos padrões SAS e SATA.
Deverá permitir suporte aos protocolos SSP, SMP, STP e SATA.
Deverão ser fornecidos todos os cabos para conexão de todas as baias de discos, não sendo necessário
upgrade futuro.
Deverá ser fornecido juntamente bateria para segurança dos dados da controladora.
Com relação a Rede Off-Board:
Deverá possuir no mínimo 02 (duas) portas RJ-45.
Deverá suportar padrão 01 (um) Gigabit Ethernet por porta.
Deverá possuir total compatibilidade com rede Gigabite Ethernet nos padrões IEEE 802.3, 802.3u,
802.3ab e 802.3az.
Deverá possuir circuito de controle modelo i350 ou superior em sua arquitetura.
Deverá possuir as seguintes Características:
- LAN disable function
- Active State Power Management (ASPM) support
- IEEE 802.1q VLAN support
- IEEE 802.1q advanced packet filtering
- VM to VM Packet forwarding (Packet Loopback)
- Eight TX and RX queue pairs per port to support VMWare NetQueue and Microsoft VMQ
- Flexible Port Partitioning: 32 Virtual Functions
- Automatic cross-over detection function (MDI/MDI-X)
- TCP/UDP, Ipv4 and Ipv6 checksum offloads to improve CPU usage
- Jumbo Frames support up to 9.5K Bytes
- Preboot eXecution Environment (PXE) support
- iSCSI remote boot for Windows, Linux, and Vmware
Com relação aos Discos Rígidos (Modelo 01):
Deverá possuir no mínimo 02 (dois) discos rígidos novos e idênticos originalmente concebidos para
utilização em servidores com as seguintes características:
•
Disco rígido padrão SAS 12Gb/s.
•
Capacidade mínima de armazenamento por disco de 300GB (Trezentos Gigabytes) cada.
•
Velocidade de rotação mínima de 10.000RPM para discos padrão SAS 12Gb/s.
•
Memória cache de no mínimo 128Mbytes.
•
Deverá possuir tempo médio entre falhas (MTBF) de no mínimo 2.0 milhões de horas.
•
Deverá ter latência média de no máximo 2,9 ms.
•
Deverá ser desenvolvido para funcionamento em missão crítica na modalidade de 24x7 (24
horas/7 dias da semana).
•
Deverá permitir operação entre 5°C e 55°C.
Com relação a Drivers:
Deverá ser fornecido CD contendo todos os drivers como interface de rede, controladora de vídeo,
unidade de DVD e demais componentes que acompanham para apoio ás instalações de sistema
operacional.
Com relação a Documentação Técnica:
Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as informações sobre
o produto.
Com relação ao Sistema Operacional:
O equipamento deverá ser fornecido com os SOFTWARES PRÉ-INSTALADOS E CONFIGURADOS.
Deverá Possuir Sistema Operacional, modalidade de licenciamento OEM ou outro tipo de modalidade,
Windows Server 2016 Standard Edition, X64 (versão 64 bits) ou edição superior, idiomas Português
(Brasil) ou inglês.
O Sistema operacional deverá ser fornecido pré-instalado e configurado com todos os drivers de todos os
dispositivos exigidos nesta especificação técnica.
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Todos os dispositivos deverão estar em pleno funcionamento.
Deverá ser disponibilizada (entregue) a LICENÇAS DE USO (Product Key) do sistema operacional
Windows Server 2016 Standard Edition, X64 e mídia original Microsoft® do sistema operacional ou
mídia de recuperação do sistema (Recovery) do fabricante do equipamento com o sistema operacional ou
possibilitar ao contratante o direito de baixar (Download) os arquivos de instalação do sistema
operacional no sítio (Site) oficial da Microsoft®.
Deverá apresentar comprovação de que o fabricante do equipamento ofertado possui certificação ABNT
NBR EM 9001:2000, cumprindo, portanto, os requisitos estabelecidos para o Sistema de Gestão de
Qualidade de sua organização. Tal exigência é fundamental, tendo em vista que o objetivo da certificação
ABNT NBR EM 9001 é prover confiança de que o fornecedor poderá fornecer, de forma consistente e
repetitiva, bens e serviços de acordo com o que foi especificado, conforme pode ser verificado no site do
Inmetro (http://www.inmetro.gov.br/qualidade), o parecer e comentários do Comitê Brasileiro da
Qualidade (ABNT/CB-25) ao documento EM, consolidando comentários do INMETRO e do Grupo de
Aperfeiçoamento do processo de certificação.
3.21

SERVIDOR PARA SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

Conjunto Deverá ser fornecido novo e sem uso anterior e Ser obrigatoriamente do mesmo fabricante do
Servidor de Banco de dados para Vídeo vigilância descrito neste projeto.
Deverá possuir Gabinete do tipo rack com no máximo 2U de altura (deverá ser entregue com todos os
acessórios necessários para instalação em rack)
Deverá possuir no mínimo 03 (três) ventiladores de exaustão do tipo Hot-Plug interno do gabinete. Tais
ventiladores solicitados deverão ser distintos de eventuais ventiladores de fonte de alimentação.
Deverá possuir no mínimo 08 (oito) baias de 3½ ou 2½ para discos SATA/SAS/SSD do tipo Hot-Swap.
Deverá possuir no mínimo 01 (uma) baia exclusiva para drive DVD.
Deverá acompanhar Backplane SAS/SATA.
Deverá possuir em sua parte frontal:
•
01 (um) Botão Power On/Off.
•
01 (um) Botão Reset.
•
02 (duas) portas USB.
•
Sistema de Leds informativos para:
- Led de Força.
- Led de Atividade de Disco Rígido.
- Led de Atividade da Rede para 02 (duas) redes on-board.
O gabinete deverá ser do mesmo fabricante do equipamento, sendo totalmente compatível e homologado
com os componentes do servidor, sendo que não serão aceitos gabinetes de marca OEM.
O servidor deverá ser entregue com 02 (duas) fontes redundantes (1 + 1) instaladas.
As fontes deverão ser novas e idênticas, tendo potência real de no mínimo 1000W (Watts) com Pmbus,
cada uma. Possuindo faixa de tensão de entrada de 100VAC – 127VAC a 200VAC – 240VAC, capaz de
sustentar a configuração máxima do servidor.
As fontes deverão ser certificadas IEC 60.950. (Deverá ser apresentado comprovação, podendo ser
extraída do site oficial do fabricante)
Deverão ser fornecidos cabos de alimentação com Plug de 03 pinos para cada fonte de alimentação
fornecida.
O servidor deverá ser fornecido com no mínimo 02 (dois) processadores instalados, possuindo as
seguintes especificações:
Cada processador deverá possuir frequência de base de no mínimo de 2.2GHz.
Cada processador deverá possuir cache inteligente de no mínimo 13.75 MB L3.
Cada processador deverá possuir no mínimo 10 (dez) núcleos físicos e 20 (vinte) threads.
Deverá possuir arquitetura litografia não maior que 14nm.
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Deverá possuir conjunto de instruções que permitem a criptografia.
Deverá possuir TDP máximo de 85W por processador instalado.
Cada processador deverá possuir velocidade do UPI de no mínimo 9.6 GT/s.
A arquitetura do processador deve possuir tecnologias de monitoramento térmico para maior
confiabilidade do sistema.
Cada processador deverá possuir no mínimo 02 (dois) links Ultra-Path.
Deverão possuir conjunto de instruções AES, SSE4.2, Advanced Vector Extensions 512 e Fused Multiply
Add.
Deverá possuir tecnologia de virtualização e Speed Shift.
Cada processador deverá permitir frequência de turbo de no mínimo 3.0 GHz.
Deverão ser fornecidos no mínimo 64 (sessenta e quatro) gigabytes de memória instalada, por servidor,
do tipo DDR4 2666Mhz ECC REG.
A plataforma do servidor deverá permitir expansibilidade de memória de no mínimo 02 (dois) Terabytes.
A plataforma deverá possuir no mínimo 16 (dezesseis) slots de expansão para memória.
Deverá possuir suporte à tecnologia que permite correção de erros de bit único e detectar erros de bit
duplo.
Deverá suportar memórias de 2666MHz e 2400MHz do tipo ECC DDR4 RDIMM ou LRDIMM.
Deverá ser fornecida com Placa Mãe que deverá suportar até 02 (dois) processadores, mas com opção de
funcionamento com somente 01 (um) processador instalado.
Não será aceito placa mãe que não seja desenvolvida para a função de Real Server.
A placa mãe deverá possuir em sua arquitetura de projeto o Chipset C621 ou C622 para prover máxima
performance do Sistema.
A placa mãe deverá possuir no mínimo 02 (dois) sockets padrão LGA 3647.
Deverá possuir no mínimo 06 (seis) slots de expansão, sendo pelo menos:
a. 04 (quatro) slots PCI-Express 3.0 x16.
b. 02 (dois) slots PCI-Express 3.0 x8.
Deverá possuir no mínimo 01 (uma) controladora de vídeo que suporte resolução de 1920x1200@60Hz.
Deverá possuir no mínimo 01 (uma) controladora de discos padrão SATA que suporte RAID 0, 1, 5 e 10.
Deverá possuir no mínimo 02 (dois) conectores SATA 3.0 com suporte de no mínimo 08 (oito)
dispositivos.
Deverá possuir pelo menos 01 (uma) porta dedicada para gerenciamento remoto IPMI na versão 2.0 que
permita suporte à media virtual e KVM-over-LAN.
Deverá possuir chipset do mesmo fabricante do processador ofertado, para perfeita compatibilidade.
Com relação a Conectividade, a Placa Mãe:
Deverá possuir no mínimo 01 (uma) porta para monitor de vídeo padrão DB15 VGA port.
Deverá possuir no mínimo 05 (cinco) portas padrão USB 3.0, sendo que 02 (duas) portas deverão estar
localizadas no painel traseiro.
Deverá possuir no mínimo 02 (duas) portas seriais padrão Fast UART 16550.
Deverá possuir no mínimo 03 (três) interfaces RJ-45 LAN, sendo no mínimo 02 (duas) padrão gigabit, e
mais 01 (uma) interface de LAN 10/100 ou 10/100/1000, RJ–45, dedicada para controle IPMI.
Deverá possuir no mínimo 02 (duas) portas SATADOM On-Board.
Deverá possuir no mínimo 01 (uma) interface padrão M.2 PCI-Express 3.0 x4 (32 Gb/s).
Com relação a BIOS:
Deverá possuir AMI UEFI BIOS do tipo SM Flash.
Deverá permitir a inicialização do servidor definida pelo usuário via DVD-ROM e/ou disco rígido.
Deverão possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o servidor e
outra para acesso e alterações das configurações do BIOS.
Deverá suportar ACPI 3.0/4.0, SPI dual/quad speed, teclado USB, Plug-and-Play (PnP) e SMBIOS 2.7 ou
superior.
Deverá possuir suporte ao protocolo de gerenciamento IPMI 2.0.
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Deverá possuir opção de senha para administrador e outra para usuário.
Com relação a Controladora de Discos Off-Board:
Deverá possuir no mínimo 02 (dois) conectores SAS/SATA.
Deverá suportar discos rígidos ou SSD padrões SATA/SAS.
A Controladora SAS deverá possuir suporte para RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.
A memória da controladora deverá possuir no mínimo 2GB 1866MHz DDR3.
Deverá suportar taxas de transferência de 6Gb/s e 12Gb/s nos padrões SAS e SATA.
Deverá permitir suporte aos protocolos SSP, SMP, STP e SATA.
Deverão ser fornecidos todos os cabos para conexão de todas as baias de discos, não sendo necessário
upgrade futuro.
Deverá ser fornecido juntamente bateria para segurança dos dados da controladora.
Com relação a Rede Off-Board:
Deverá possuir no mínimo 02 (duas) portas RJ-45.
Deverá suportar padrão 01 (um) Gigabit Ethernet por porta.
Deverá possuir total compatibilidade com rede Gigabite Ethernet nos padrões IEEE 802.3, 802.3u,
802.3ab e 802.3az.
Deverá possuir circuito de controle modelo i350 ou superior em sua arquitetura.
Deverá possuir as seguintes Características:
- LAN disable function
- Active State Power Management (ASPM) support
- IEEE 802.1q VLAN support
- IEEE 802.1q advanced packet filtering
- VM to VM Packet forwarding (Packet Loopback)
- Eight TX and RX queue pairs per port to support VMWare NetQueue and Microsoft VMQ
- Flexible Port Partitioning: 32 Virtual Functions
- Automatic cross-over detection function (MDI/MDI-X)
- TCP/UDP, Ipv4 and Ipv6 checksum offloads to improve CPU usage
- Jumbo Frames support up to 9.5K Bytes
- Preboot eXecution Environment (PXE) support
- iSCSI remote boot for Windows, Linux, and Vmware
Com relação aos Discos Rígidos (Modelo 01):
Deverá possuir no mínimo 02 (dois) discos rígidos novos e idênticos originalmente concebidos para
utilização em servidores com as seguintes características:
•
Disco rígido padrão SAS 12Gb/s.
•
Capacidade mínima de armazenamento por disco de 300GB (Trezentos Gigabytes) cada.
•
Velocidade de rotação mínima de 10.000RPM para discos padrão SAS 12Gb/s.
•
Memória cache de no mínimo 128Mbytes.
•
Deverá possuir tempo médio entre falhas (MTBF) de no mínimo 2.0 milhões de horas.
•
Deverá ter latência média de no máximo 2,9 ms.
•
Deverá ser desenvolvido para funcionamento em missão crítica na modalidade de 24x7 (24
horas/7 dias da semana).
•
Deverá permitir operação entre 5°C e 55°C.
Com relação a Drivers:
Deverá ser fornecido CD contendo todos os drivers como interface de rede, controladora de vídeo,
unidade de DVD e demais componentes que acompanham para apoio ás instalações de sistema
operacional.
Com relação a Documentação Técnica:
Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as informações sobre
o produto.
Com relação ao Sistema Operacional:
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O equipamento deverá ser fornecido com os SOFTWARES PRÉ-INSTALADOS E CONFIGURADOS.
Deverá Possuir Sistema Operacional, modalidade de licenciamento OEM ou outro tipo de modalidade,
Windows Server 2016 Standard Edition, X64 (versão 64 bits) ou edição superior, idiomas Português
(Brasil) ou inglês.
O Sistema operacional deverá ser fornecido pré-instalado e configurado com todos os drivers de todos os
dispositivos exigidos nesta especificação técnica.
Todos os dispositivos deverão estar em pleno funcionamento.
Deverá ser disponibilizada (entregue) a LICENÇAS DE USO (Product Key) do sistema operacional
Windows Server 2016 Standard Edition, X64 e mídia original Microsoft® do sistema operacional ou
mídia de recuperação do sistema (Recovery) do fabricante do equipamento com o sistema operacional ou
possibilitar ao contratante o direito de baixar (Download) os arquivos de instalação do sistema
operacional no sítio (Site) oficial da Microsoft®.
Deverá apresentar comprovação de que o fabricante do equipamento ofertado possui certificação ABNT
NBR EM 9001:2000, cumprindo, portanto, os requisitos estabelecidos para o Sistema de Gestão de
Qualidade de sua organização. Tal exigência é fundamental, tendo em vista que o objetivo da certificação
ABNT NBR EM 9001 é prover confiança de que o fornecedor poderá fornecer, de forma consistente e
repetitiva, bens e serviços de acordo com o que foi especificado, conforme pode ser verificado no site do
Inmetro (http://www.inmetro.gov.br/qualidade), o parecer e comentários do Comitê Brasileiro da
Qualidade (ABNT/CB-25) ao documento EM, consolidando comentários do INMETRO e do Grupo de
Aperfeiçoamento do processo de certificação.
3.22

SERVIDOR DE BORDA 16(DEZESSEIS) PORTAS

Ser do mesmo fabricante dos demais Servidores de Borda descritos neste Termo de referência
O Servidor de Borda deve operar de forma autônoma e autossuficiente, unicamente com os recursos de
hardware e software internos contidos em seu gabinete, com desempenho pleno e integral de suas
funções. Exclui-se deste conceito os Servidores de Borda montados com base em PC, que utilizem
sistemas operacionais comuns a microcomputadores convencionais, não originalmente desenvolvidos em
fábrica para o fim único e específico de atuar como NVR monobloco;
O Servidor de Borda deverá suportar a conexão e a gravação de 16 canais com tecnologia IP com até
8MP;
Possuir 16 interfaces ethernet RJ45 10/100Mbps com alimentação POE para conexão direta das câmeras
com tecnologia IP suportadas;
Permitir gravação nas resoluções 1,3MP a 8MP;
Possuir suporta para compressão de vídeo H.264+ (H.265 ou similar) para otimização da banda de
transmissão e redução no espaço de armazenamento nos Discos Rígidos comparados ao padrão H.264;
Possuir Largura de Banda de Entrada de 160Mbps (ou superior);
Possuir Largura de Banda de Saída de 160Mbps (ou superior);
Permitir visualização ao vivo de imagens de até 8MP;
Possuir 1 interface de áudio bidirecional RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ);
Permitir reprodução sincronizada de até 16 canais simultâneos;
Possuir saída HDMI/VGA com resolução de até 4k;
Permitir sistema de gravação em disco rígido com no mínimo 2 (duas) interfaces de conexão padrão
SATA II, suportando um total bruto de no mínimo 12TB de armazenamento (6TB por disco rígido); Deve
ser fornecido com 2(dois) discos rígidos SATA II de 6Tb cada
Permitir a conexão discos de rede (discos NAS /IP SAN) simultâneos;
Possuir 1 ou mais interfaces ethernet RJ45 10M/100M/1000M;
Possuir no mínimo 4 entradas de alarme e 1 saída de alarme para acionamento de dispositivos via relé;
Possuir no mínimo 2 conexões USB sendo no mínimo uma compatível com o padrão USB3.0;
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Suportar os protocolos de rede TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, NFS, iSCSI, UpnP™ e
HTTPS;
Possuir o protocolo ONVIF para conexão de câmeras de outras marcas que operam com este protocolo;
Permitir tensão de alimentação de 100 a 240VAC – 60Hz;
Permitir trabalhar entre temperaturas na faixa de 0°C a +50°C e humidade na faixa de 10% a 90%.
3.23

CENTRAL DE ALARMES

A Central de Alarme da Unidade deve ser do tipo monitorada e possuir no mínimo 08 zonas no painel
com possibilidade de expansão futura de até pelo menos 64 zonas com fio e 48 zonas sem fio.
A Central de Alarme da Unidade deverão ser interligadas à Central de Monitoramento por, no mínimo 03
(três) vias distintas e diferentes de comunicação com funcionamento simultâneo, com transmissão por
qualquer uma das vias, quais sejam:
Comunicação Linha telefônica, Comunicação Ethernet e Comunicação GSM (GPRS e SMS).
A comunicação linha telefônica deve possibilitar modo de discagem DTMF Homologado Anatel e possuir
protocolo de comunicação Contact ID.
A Comunicação Ethernet deve ser TCP/IP
A Comunicação GSM (GPRS e SMS) deve possuir Frequência de operação do módulo Modulação quadband (800, 1800 e 1900 MHz) 2G
Ser fornecida com painel teclado de alarme com as seguintes características:
Possuir display LCD
Atender no mínimo até 2 zonas
Possuir Barramentos T1T2 e RS845
Possibilitar Topologia de ligação Estrela para T1T2 e cascata para RS485
Possibilitar Distância máxima com a central de 100m para barramento T1T2 e 1km para barramento
RS485
Ser fornecida com Sirene com as seguintes características:
Sirene com fio 120 dB
Sirene magnética.
Efeito sonoro com 1 tom.
Base móvel para fixação.
Feita em material ABS e com proteção UV
3.24

DISPOSITIVO POE 24 PORTAS

Deve possuir 24 portas RJ45 10/100/1000Mbps com suporte a PoE+ em todas as portas;
Deve suportar 4 portas SFP 1000Mbps adicionais as 24 portas, não podendo ser combo;
Deve ser compatível com 802.3at/af
Deve suportar os protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad,
IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p
Deve Possuir Fonte de Alimentação: 100~240VAC, 50/60Hz
Deve Possuir Consumo de Energia Máximo (PoE habilitado): 468.7W (110V/50Hz)
Deve ser do tipo Rack Mountable
Deve possuir capacidade de comutação de no mínimo 56Gbps
Deve possuir taxa de encaminhamento de pacotes de no mínimo 41.7Mpps
Deve possui capacidade de 16.000 Endereços MAC
Deve possuir pacotes do tipo Jumbo Frame de 9216 Bytes
CARACTERÍSTICAS QOS
Deve suportar prioridade 802.1p CoS/DSCP
Deve suportar 8 filas de prioridade
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Deve possuir agendamento de fila SP, WRR, SP+WRR
Deve possuir limite de taxa por Porta/Fluxo
Deve possuir função Voz VLAN
CARACTERÍSTICAS L2 E L2+:
Deve possuir Roteamento Estático
Deve possuir DHCP Relay
Deve implementar servidor DHCP
Deve implementar IGMP Snooping V1/V2/V3
Deve implementar 802.3ad LACP (Até 14 grupos de agregação, contendo 8 portas por grupo)
Deve implementar STP/RSTP/MSTP
Deve possuir filtragem/Proteção BPDU
Deve possuir proteção TC/Root
Deve possuir detecção de Loopback
Deve possuir controle de fluxo 802.3x
Deve implementar L2PT
CARACTERÍSTIAS VLAN:
Deve implementar 4K VLANs simultaneamente (dos 4K Ids VLAN)
Deve possui suporte a VLAN 802.1Q/MAC/Por Protocolo/VLAN Privada
Deve implementar GARP/GVRP
CONTROLE DE ACESSO:
Deve possuir piltragem de pacotes L2~L4 com base no endereço MAC de origem e destino, endereço IP,
portas TCP/UDP, 802.1p, DSCP, protocolo e ID VLAN
SEGURANÇA:
Deve implementar vínculo IP-MAC-Porta
Deve implementar AAA
Deve implementar 802.1x e Autenticação Radius
Deve possuir proteção DoS
Deve possuir Inspeção ARP Dinâmica (DAI)
Deve suportar SSH v1/v2
Deve suportar SSL v3/TLSv1
Deve permitir segurança de porta
Broadcast/Multicast/Storm Control de Unicast Desconhecido
Deve implementar/suportar as seguintes funções Ipv6:
Empilhamento Duplo Ipv4/Ipv6
Snooping MLD
Detecção Ipv6 Neighbor (ND)
Detecção MTU
ICMP versão 6
TCPv6/UDPv6
Ipv6 ACL
Snooping DHCPv6
Cliente DHCPv6
Ping6
Tracert6
Telnet(v6)
3.25

GABINETE DE SEGURANÇA ELETRÔNICA

Rack Gabinete de uso interno que deve possuir altura (padrão Rack): 12U
Dimensões máximas de largura: 600.00 mm
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Dimensões máximas de profundidade: 600.00 mm
Próprio para fixação em parede
02 tampas laterais removíveis.
01 porta frontal com vidro temperado cristal, com reforço vertical em aço SAE 1020 espessura 1,5mm e
fecho yale.
Acabamento: Preto RAL 9011 (pintura eletrostática a pó).
Incorporar acessórios de acabamento e dispositivos de proteção contra surtos de energia, que minimizem
os efeitos causados por descargas atmosféricas e problemas com instabilidades no fornecimento de
energia pública e outros similares, tais como:
Dispositivos de proteção contra surtos oriundos da rede de energia elétrica
Dispositivos de proteção contra surtos oriundos da rede de dados das câmeras.
Incorporar dispositivo contra interrupção de energia elétrica com as seguintes características mínimas:
Permitir a alimentação elétrica de todo o conjunto de equipamentos por pelo menos 1h (uma hora) na falta
da alimentação elétrica da distribuidora de energia. Esse conjunto deve prever uma potência a ser
alimentada de pelo menos 480W e 24VDC.
Deve contemplar equipamento de telemetria via SNMP com as seguintes características de
funcionamento:
Permitir leitura online remotamente via rede TCP IP do valor da tensão (AC) elétrica em pelo menos 1
(um) ponto, na entrada da alimentação elétrica. Deve apresentar resultados instantâneos;
Permitir leitura online remotamente via rede TCP IP da temperatura do interior do gabinete de segurança;
Permitir leitura online remotamente via rede TCP IP em pelo menos 1 (um) ponto DC, com tensões entre
10VDC a 60VDC;
Deve possuir sistema de proteção de bateria interna, para corte do uso da mesma, quando atingir valores
que possam comprometer o funcionamento ou diminuir sua eficiência;
Deve Possuir Relê para acionamento remoto, podendo desligar ou efetuar RESET em equipamentos via
rede TCP IP;
Possuir no mínimo 1 (uma) entrada tipo “contato seco” para monitoramento de alarmes como porta aberta
ou sensores que trabalhem dessa forma.
O monitoramento ou gerenciamento do sistema deve ser possível via WebBrowser e/ou via sistemas com
protocolo SNMP, tais como: ZABBIX, NAGIOS, PRTG dentre outros;
3.26

MÓDULO CENTRAL DE AUTOMAÇÃO

Dispositivo eletrônico responsável pelo processamento dos periféricos do sistema e pela interface do
usuário;
Comunicação ethernet para acesso a rede e/ou à internet;
Possibilitar a geração de gráficos e relatórios;
Deve armazenar os dados gerados pelos dispositivos.
Aplicações: Interface de comando e controle, Armazenamento de dados e Comunicação com a nuvem
Tempo de resposta: 50ms
Características elétricas: MicroUSB; RJ45 (Ethernet), HTTPS, TLS/SSL, WSS (WebSocket Secure);
Características técnicas:
Minimo 3 LEDs indicativos
Minimo processador quadcore A7, 1.1 GHz
Minimo 512 MB DDR3
Condições ambientais:
Temperatura de operação: 0 a 90ºC
Temperatura de armazenamento e transporte: 0 a 90º C
Umidade relativa do ar: máxima de 75% (sem condensação)
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3.27

MÓDULOS DE BORDA PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TIPO I –
MODULO COMUTADOR

Dispositivo eletrônico para conexão em fiação de tomadas e/ou interruptores, que permite o controle
remoto e monitoramento de energia
Características técnicas
Dois pontos de alimentação 110V a 220V
Duas entradas de sinal 110V a 220V
Duas saídas 110V a 220V (2kW, fator de potência 1), (500W ou 0.5KW com fator de potência
0.5.)
Os dados captados são transmitidos via radiofrequência a 2.4GHz para o Modulo Central
integrante do sistema de 86nox86enta.
Possui LEDs indicativos de presença de fase e contagem de pulsos.
Condições ambientais:
Temperatura de operação: 0 a 90ºC
Temperatura de armazenamento e transporte: 0 a 90º C
Umidade relativa do ar: máxima de 75% (sem condensação)
Tempo de resposta: 50ms
Aplicações: Controle e medição de tomadas e interruptores, acionamento 86nox86enta86s atuação em
contatores
3.28

MÓDULOS DE BORDA PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TIPO II –
MODULO INTERFACE

Dispositivo eletrônico de interface de 86nox86enta86s86o integrável a diversos tipos de sensores
comercializados para transmissão de dados para o sistema.
Realizar atuação automática e/ou manual.
Características técnicas:
110Vac a 220Vac / ou 5Vdc / ou 7Vdc a 24Vdc
Minimo de 4 entradas (analógico ou digital);
Minimo de 4 entradas ou saídas 5Vdc
Minimo de 5 entradas/saídas de contato seco;
Comunicação a 2.4GHz;
Condições ambientais:
Temperatura de operação: 0 a 90ºC
Temperatura de armazenamento e transporte: 0 a 90º C
Umidade relativa do ar: máxima de 75% (sem condensação)
Tempo de resposta: 50ms
Aplicações: Controle e medição de equipamentos trifásicos, Medição de dispositivos de sensoriamento
Ambiental (sensores de presença, fumaça, temperatura, incêndio, pressão, umidade, nível de iluminação,
entre outros).
3.29

MÓDULOS DE BORDA PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TIPO III –
MODULO REMOTO

Dispositivo eletrônico copiador de controles remotos via LED infravermelho
Aplicações: Controle de Temperatura e equipamentos de comunicação via infravermelho (arcondicionado, televisão e outros).
Características técnicas
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Alimentação: 110Vac a 220Vac
Minimo 1 (Um) sensor de temperatura
Comunicação: Infravermelho de 38KHz a 42KHz.
Condições ambientais:
Temperatura de operação: 0 a 90ºC
Temperatura de armazenamento e transporte: 0 a 90º C
Umidade relativa do ar: máxima de 75% (sem condensação)
Tempo de resposta: 50ms
3.30

DISPOSITIVOS DE DETECÇÃO PARA SISTEMA DE ALARME TIPO I –
CONTROLE REMOTO

Capacidade de arme e desarme do painel de alarme via comunicação sem fio.
3.31

DISPOSITIVOS DE DETECÇÃO PARA SISTEMA DE ALARME TIPO II –
SENSOR DE PORTA MAGNÉTICO

Sensor de porta e/ou janela sem fio.
3.32

DISPOSITIVOS DE DETECÇÃO PARA SISTEMA DE ALARME TIPO III
– SENSOR DE MOVIMENTO INTERNO

Sensor infravermelho passivo interno com redução de disparos falsos causados pela detecção de animais
domésticos;
Comunicação sem fio.
3.33

DISPOSITIVOS DE DETECÇÃO PARA SISTEMA DE ALARME TIPO IV
– SENSOR DE MOVIMENTO EXTERNO

Sensor infravermelho passivo externo;
Comunicação sem fio;
Possibilidade de seleção de detecção 10/20/30 metros.
3.34

DISPOSITIVOS DE DETECÇÃO PARA SISTEMA DE ALARME TIPO V –
SENSOR DE VIBRAÇÃO

Sensor que detecta vibrações sísmicas;
Possibilidade de ajuste de sensibilidade;
Comunicação sem fio.
3.35

DISPOSITIVOS DE DETECÇÃO PARA SISTEMA DE ALARME TIPO VI
– BOTÃO DE PÂNICO COM FIO

Botão de pânico com fio
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3.36

DISPOSITIVOS DE DETECÇÃO PARA SISTEMA DE ALARME TIPO VII
– BOTÃO DE PÂNICO SEM FIO

Botão de pânico sem fio
3.37

CONTROLADORA CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE DE
ACESSO

O MCA deverá estar equipado com o hardware de campo de controle de acesso necessário para receber
alarmes e administrar todas as decisões de acessos concedido/negado. Todos os hardwares de campo
devem ser projetados para atender os requisitos UL 294 e ULC. O sistema deve ser capaz de recuperar
números de série de todos os dispositivos de hardware de campo, excluindo leitores de cartões, leitores
biométricos e teclados. Dependendo da configuração, o hardware campo do sistema deve ser capaz de
incluir alguns ou todos os seguintes componentes:
o
Controladora Inteligente do Sistema (CIS);
o
Módulo de interface para dois leitores (MI2L);
o
Leitores de cartão de cartão;
o
Leitores Biométricos.
Controladora Inteligente de Sistema (CIS)
A Controladora Inteligente do Sistema (CIS) deverá associar o sistema a todos os outros componentes de
hardware de campo (leitores de cartões de acesso e módulos de controle de I/O). A Controladora
Inteligente do Sistema deverá fornecer processamento distribuído completo de controle de acesso e as
operações de monitoramento de alarme. Os níveis de acesso, configurações de hardware, e saídas de
alarme programadas atribuída na estação de trabalho cliente de administração serão transferidos para a
Controladora Inteligente do Sistema, que deve armazenar essas informações utilizando a sua função de
alta velocidade, microprocessador de 32 bits local. Todas as decisões de acesso concedidas/negadas
devem ser feitas na Controladora Inteligente do Sistema para fornecer respostas rápidas às operações de
leitor de cartão. Uma Controladora Inteligente do Sistema totalmente configurado com até 64 leitores de
cartão de acesso, deverá exigir menos de metade (0,5) de segundo para permitir acesso a um usuário de
cartão de acesso, autorizado ou negar acesso a um usuário de cartão de acesso não autorizado.
O hardware de campo de controle de acesso do sistema deverá fornecer uma Controladora Inteligente do
Sistema baseado em rede. A Controladora Inteligente do Sistema de rede é um painel de base Ethernet
10/100 MB que deverá possuir capacidade para residir em uma rede de área local (LAN) ou rede WAN,
sem ligação a uma porta serial do PC. A Controladora Inteligente do Sistema deverá utilizar uma
capacidade de Ethernet embarcada para oferecer essa funcionalidade sem a necessidade de componentes
adicionais no sistema. As Controladoras Inteligentes do Sistema baseadas em rede devem ser capazes de
se comunicar de volta com o servidor de banco de dados através de comutadores e roteadores padrão da
indústria e não devem estar na mesma sub-rede.
A Controladora Inteligente do Sistema deve continuar a funcionar normalmente (independente) no caso
em que ele perca a comunicação com o software do sistema. Enquanto neste estado off-line, a
Controladora Inteligente do Sistema deve tomar as decisões de acesso concedido ou negado e manter um
registro dos eventos ocorridos. Os eventos serão armazenados na memória local e, em seguida, enviados
automaticamente para o banco de dados sistema após a comunicação ser restabelecida.
A Controladora Inteligente do Sistema deverá conter um servidor da Web incorporado para permitir a
configuração de rede e parâmetros de comunicação. Por segurança, o servidor Web deve suportar
comunicações SSL e permitir que nomes de usuário e senhas sejam definidos e alterados.
A Controladora Inteligente do Sistema deverá conter as seguintes características mínimas:
•
UL 294, ULC, e CE certificado;
•
Suporte para Direct Connect, Remote Dialup, ou conexão de Rede de Área Local (LAN);
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•
Suporte no mínimo 6 MB de memória onboard;
•
Suporte a LAN deve utilizar uma Interface Ethernet de conector RJ-45 (10/100BaseT);
•
Memória Flash remotamente reprogramável para atualizações de programa em tempo real e
comunicações host global;
•
Suporte para portas a jusante de dois 2 fios RS-485;
•
Armazenamento de até 250,000 usuários de cartão de acesso/50,000 eventos dentro da memória
não-volátil onboard;
•
Deverá suportar até 64 dispositivos de leitor, módulos de controle de entrada e módulos de
controle de saída em qualquer combinação desejada com um máximo de 32 MCE por Controladora
Inteligente do Sistema;
•
Suportar no mínimo 128 pisos de acesso;
•
Suporte no mínimo 8 tecnologias de cartão;
•
Comunicações Supervisionadas entre a Controladora Inteligente do Sistema e software de
sistema;
•
Integração para leitores de cartão de acesso de outros fabricantes;
•
Microprocessador de 32 bits;
•
Suporta off-line até 30.000 permissões de nível de acesso;
•
Suporte interface biométrica;
•
12 VDC ou 24 VDC potência
•
Permitir armazenamento de PIN de até nove dígitos;
•
Suportar comunicação Wiegand, OSDP, Clock/Data e/ou F2/F.
•
LEDs de status para o componente normal e status de comunicação
3.38

CONTROLADORA DE BORDA DO SISTEMA DE CONTROLE DE
ACESSO

Trata-se de módulo de interface para dois leitores (MI2L) e esta deverá fornecer uma interface entre a
Controladora Central do Sistema de Controle de Acesso e as leitoras de acesso. O módulo de interface
para dois leitores de acesso deverá funcionar com qualquer leitora de cartões de acesso, que produz uma
saída de comunicação padrão Wiegand (Data 1/Data 0 ou Clock e Data), uma interface F/2F, ou que
oferece comunicações controladas, utilizando Open Supervised Device Protocol (OSDP). Tal como
acontece com outros tipos de leitor de cartão listados acima, uma única Controladora Central do Sistema
deve ser capaz de suportar (multi-drop) até 32 Módulos de interface para dois leitores (MI2L). Cada
MI2L deve apoiar dois leitores de cartões de acesso, cada um dos quais deve ser de até 154 m longe do
MI2L.
Um ou ambas as portas do MI2L devem suportar a conexão de um dispositivo biométrico leitor de
impressão digital, utilizando modelos baseados em servidor. O dispositivo de leitor biométrico de
impressão digital pode ser usado no lugar de, ou em conjunto com um leitor de cartão para proporcionar
maior segurança e comodidade. Quando um dispositivo leitor biométrico de impressão digital é conectado
à MI2L, o MI2L deverá fornecer modelos biométricos para o dispositivo diretamente da Controladora
Inteligente do Sistema ou IDRC, sem a exigência de um dispositivo de gateway separado biométricos.
O MI2L deverá monitorar a posição de porta e status de pedidos para saída do dispositivo para cada uma
das duas portas, e monitor de um total de 4 entradas de alarme auxiliar por MI2L. Deve também controlar
o toque elétrico para cada uma das duas portas e fornecer um total de quatro saídas de relé auxiliar por
MI2L.
O MI2L deverá suportar no mínimo oito formatos de cartão único.
O MI2L deve apoiar um leitor de cartões de acesso integrado/teclado e apoiará três modos de acesso em
caso de perda de comunicação com a Controladora Inteligente do Sistema; bloqueado, desbloqueado, e
código de acesso.
O MI2L deverá oferecer as seguintes características mínimas:
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•
UL 294, ULC, e CE certificado;
•
Alimentação de entrada 12VDC ou 24VDC;
•
Suporte para até oito formatos de cartão magnética e Wiegand;
•
Suporte para Comunicações de Clock/Data, Data1/Data0 Wiegand, F/2F e Open Supervised
Device Protocol (OSDP);
•
2 entradas programáveis e 2 saídas de relé programáveis por Leitor
3.39

LEITOR DE CONTROLE DE ACESSO

•
Os leitores biométricos deverão atender as seguintes especificações mínimas:
•
Sensor biométrico do tipo óptico com resolução mínima de 500 dpi;
•
Possuir memória básica para até 500 usuários com capacidade de expansão para até
10.000 usuários;
•
Permitir o cadastro de até 3 dedos por usuário, sendo 2 para uso normal e 1 para coação;
•
Possuir display 2.8” WVGA touchsreen;
•
Capacidade de operação no modo 1:1 ou 1:N;
•
Possibilitar a identificação de usuários no modo 1:N de até 10.000 usuários em menos de 1
segundo;
•
Permitir o armazenamento de log de até 1.000.000 de eventos no próprio leitor;
•
Possuir leitor interno Smartcard MIFARE/Desfire/NFC de 13.56MHz;
•
Flexibilidade de operação permitindo a definição do modo de autenticação por usuário, à saber:
•
Somente Biometria 1:N
•
Biometria + Senha
•
Somente Senha
•
Biometria + Cartão
•
Biometria + Cartão + Senha
•
Somente Cartão
•
Possibilidade de armazenamento e leitura de templates gravados na memória do cartão
inteligente MIFARE/DESFIRE;
•
O leitor biométrico deverá possuir algoritmo de software capaz de identificar tentativas de
fraudes utilizando dedos falsos (FFD – Fake Finger Detection);
•
O sensor biométrico deverá possuir certificação FBI PIV IQS;
•
Capacidade de ser alimentado através de Switches POE e também por fonte DC externa 12 ou 24
volts;
•
Possuir saída Wiegand para conexão à uma controladora de acesso padrão de mercado;
•
Possibilitar o controle direto do bloqueio físico sem a necessidade de controladora de acesso
através de suas entradas e saídas digitas;
•
Possuir uma entrada padrão Wiegand para conexão de um leitor externo;
•
Possuir no mínimo um relê de saída para acionamento de bloqueios físicos e ainda 2 entradas e 2
saídas digitais para controle e acionamentos diversos;
•
Comunicação Ethernet para gerenciamento do leitor e distribuição dos templates;
•
Grau de proteção contra intemperes: IP65;
•
Grau de proteção contra vandalismo: IK08;
•
Possuir tamper switch para monitoramento de tentativas de violação;
•
Certificações: CE, CB, FCC e RoHS.
3.40

FECHADURA ELETROMAGNÉTICA

Fechadura eletromagnética deverá proporcionar alto grau de segurança para o fechamento de qualquer
tipo de porta (pivotante, deslizante, basculante,etc.);
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Permitir a instalação em portas de madeira;
Versão “Falha aberta” (energia para travar); Acabamento em aço 91nox;
Força de 600 lb (273 Kgf);
Monitoramento de estado NA/NF;
Sensor de atracação à prova de fraude;
Instalação com suporte em L e Z;
Certificação UL, CE, RoHS, FCC
Sem magnetismo residual;
Alimentação 12 ou 24 Vdc;
Consumo máximo de 280 mA @ 12 Vdc, 250 mA @ 24 Vdc;
Temperatura de operação : -10 a 55ºC; Umidade de operação : 0 a 95% (não condensante)
Ser fornecida com fonte de alimentação com as seguintes características:
Instalação em caixa de proteção; Entrada 110 / 220 Vac; Saída 12 Vdc 2ª
Inclui carregador de bateria e bateria selada de gel de 12Vdc 7Ah
Deverá acompanhar acessórios, como suportes de fixação, botoeira de emergência e chave do tipo pacri
sem mola;
3.41

BOTÃO DE REQUISIÇÃO DE SAÍDA POR QUEBRA DE VIDRO

Botoeira de Emergência quebra vidro de emergência verde (Panic Button);
Em aço inox e vidro;
Botão de plástico;
Acesso restrito às conexões
3.42

BOTÃO DE REQUISIÇÃO DE SAÍDA PADRÃO

Utilizado para abertura da porta pelo lado de dentro;
Atuação direta no circuito de alimentação da fechadura;
Montado e instalado em caixa de inox 4x2
3.43

VIDEOWALL

Solução com monitores painéis de LED na montagem de Vídeo Wall, devendo ser controlados por
Computador Servidor de controle de Vídeo Wall com a capacidade de gerenciar até 8 monitores
simultaneamente.
A solução proposta deverá contemplar todo o hardware (1(um) x Computador servidor de Controle de
Vídeo Wall e 8(oito) monitores para VídeoWall) e o software necessário ao funcionamento do vídeowall,
incluindo suas licenças e cabos de conexão de vídeo para conexão entre o Computador Servidor de
Controle de Vídeo Wall e os monitores.
Possuir a capacidade de controlar os mosaicos a partir dos Computadores Estações de operação do
sistema, construindo uma arquitetura de mestre (Computadores Estações de operação) e escravo
(Computador Servidor de Controle de Vídeo Wall).
Permitir que o operador possa realizar as seguintes operações:
Selecionar a câmera dentro do Painel.
Realizar controles de pan / tilt / zoom na câmera selecionada no painel.
Controle de sequências de troca de imagens de câmeras na tela (start / stop / pause / next / previous).
Possuir a característica de modularidade para a solução de vídeo wall, permitindo o crescimento conforme
a demanda gerada.
Sem limite de licenças para os Computadores Estações de operação do sistema de vídeo vigilância
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Possibilidade de expansão para no mínimo 30 (trinta) Computadores Servidores de Controle de Vídeo
Wall
O Software a ser fornecido deverá vir com todas as licenças para funcionamento do Sistema Vídeo Wall
proposto, assim como, todas as licenças e softwares ou drivers, caso necessários, para possibilitar a
integração com o sistema de vídeo Vigilância (Servidores e Estações de Vídeo Vigilância).
Trabalhar com a plataforma Windows.
Características do computador servidor de controle de vídeo wall:
Gabinete que ocupe altura máxima de 45cm.
O equipamento deverá ser entregue com todos os acessórios necessários para
instalação.
Deverá possuir no mínimo 02 (dois) ventiladores de exaustão internos do gabinete.
Tais ventiladores solicitados são distintos de eventuais ventiladores da fonte de
alimentação e do processador.
Deverá possuir no mínimo 04 baias de 3 ½ para discos SATA/SAS/SSD.
Deverá possuir no mínimo 01 (uma) baia para drive DVD.
Deverá possuir em sua parte frontal:
01 (um) Botão Power On/Off.
02 (dois) conectores de áudio, sendo 01 (um) para ligação de microfone e 01 (um) para alto falante.
Sistema de Leds informativos para:
Led de Informação do Sistema.
Led de Atividade de Disco Rígido.
Led de Atividade da Rede (para rede on-board).
Deverá possuir no mínimo 06 (seis) portas USB, sendo 02 (duas) portas padrão USB 3.1 na parte traseira
e 02(duas) portas padrão USB 3.0 na parte frontal do gabinete.
O equipamento deverá ser entregue com no mínimo 01 (uma) fonte instalada, sendo que a fonte deverá
ser nova, tendo potência real de no mínimo 1200W (Watts) e possuir faixa de tensão de entrada de
100VAC ~ 240VAC, capaz de sustentar a configuração máxima do servidor.
Deverá ser fornecido cabo de alimentação, sem emendas, adequado à potência do equipamento, para
ligação do equipamento à rede elétrica.
O equipamento deverá ser fornecido com no mínimo 01 (um) processador instalado, sendo que este
deverá atender aos seguintes requisitos mínimos:
Cada processador deverá possuir frequência de base de no mínimo de 2.1GHz.
Cada processador deverá possuir cache inteligente de no mínimo 11MB L3.
Cada processador deverá possuir velocidade do UPI de no mínimo 9.6 GT/s.
Cada processador deverá possuir no mínimo 08 (oito) núcleos físicos e 16 (dezesseis) threads.
Deverá possuir arquitetura litografia não maior que 14nm.
Deverá possuir conjunto de instruções que permitem a criptografia.
Deverá possuir TDP máximo de 85W por processador instalado.
A arquitetura do processador deve possuir tecnologias de monitoramento térmico para maior
confiabilidade do sistema.
Cada processador deverá possuir no mínimo 02 (dois) links Ultra-Path.
Deverão possuir conjunto de instruções AES, SSE4.2, Advanced Vector Extensions 512 e Fused Multiply
Add.
Deverá possuir tecnologia de virtualização e Speed Shift.
Cada processador deverá permitir frequência de turbo de no mínimo 3.0 GHz.
Cada processador deverá prover no mínimo 48 linhas PCI Express.
Deverão ser fornecidos no mínimo 16 (dezesseis) Gigabytes de memória instalada, sendo que estas
memórias deverão ser do tipo DDR4 e com frequência de no mínimo 2666Mhz ECC REG.
A placa mãe deverá suportar até 02 (dois) processadores, mas com opção de funcionamento com somente
01 (um) processador instalado.
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A placa mãe deverá possuir em sua arquitetura de projeto o Chipset C621 ou C622 para prover máxima
performance do Sistema.
A placa mãe deverá possuir no mínimo 02 (dois) sockets padrão LGA 3647.
Deverá possuir no mínimo 06 (seis) slots de expansão, sendo pelo menos:
a. 04 (quatro) slots PCI-Express 3.0 x16.
b. 02 (dois) slots PCI-Express 3.0 x8.
Deverá possuir no mínimo 01 (uma) controladora de vídeo que suporte resolução de 1920x1200@60Hz.
Deverá possuir no mínimo 01 (uma) controladora de discos padrão SATA que suporte RAID 0, 1, 5 e 10.
Deverá possuir no mínimo 08 (oito) conectores padrão SATA 3.0.
Deverá possuir chipset do mesmo fabricante do processador ofertado, para perfeita compatibilidade
Deverá possuir no mínimo 01 (uma) porta para monitor de vídeo padrão DB15 VGA port.
Deverá possuir no mínimo 02 (duas) interfaces RJ-45 LAN, padrão 10/100/1000, com opção de controle
IPMI.
Deverá possuir no mínimo 02 (duas) portas SUPERDOM On-Board.
Deverá possuir no mínimo 01 (uma) interface padrão M.2 PCI-Express 3.0 x4 (32 Gb/s).
Deverá possuir no mínimo 01 (um) conector TPM 2.0 via header
Possuir BIOS com no mínimo 128MB, do tipo UEFI.
O equipamento deverá ser entregue com no mínimo 02 (dois) discos rígidos novos com as seguintes
características:
Disco rígido compatível com interface SATA 6Gb/s.
Capacidade mínima de armazenamento de 02 (dois) TB (terabytes) por disco.
Velocidade de rotação mínima de 7200 RPM para discos padrão SATA 6Gb/s.
Deverá possuir memória cache de no mínimo 128(cento e vinte e oito) MB (megabytes).
Deverá possuir tempo médio entre falhas (MTBF) de no mínimo 2.0 milhões de horas.
Deverá ter latência média de no máximo 4,16 ms.
Deverá ser desenvolvido para funcionamento na modalidade de 24x7 (24 horas/7 dias da semana).
Deverá permitir operação entre 5°C e 60°C.
Possuir controladora de Vídeo Off-Board com as seguintes características:
Placa de vídeo gráfica com 2Gb de memória, com 8(oito) conectores de saída de vídeo on-board do tipo
Mini DisplayPort, vir com 8(oito) adaptadores de Mini DisplayPort para DisplayPort com resolução
máxima por saída de vídeo de 2560x1600 e 8(oito) adaptadores de DisplayPortto DVI com resolução
máxima por saída de vídeo de 1920x1200 e certificação EMC: Classe B.
Equipamento deverá ser fornecido com teclado e mouse.
O equipamento deverá ser fornecido com Sistema Operacional, modalidade de licenciamento OEM ou
outro tipo de modalidade, Windows 10 Pro x64 (versão 64 bits) ou edição superior, idiomas Português
(Brasil) ou inglês. O Sistema operacional deverá ser fornecido pré-instalado e configurado com todos os
drivers de todos os dispositivos exigidos nesta especificação técnica.
Todos os dispositivos deverão estar em pleno funcionamento.
Características dos Monitores 55” para VideoWall:
Possuir Tamanho da tela mínimo (Polegadas): 55;
Possuir Contraste mínimo: 1.400:1.;
Possuir Tempo de Resposta: 12 ms;
Possuir Formato da tela: 16:9;
Possuir Brilho: 500 cd/m²;
Possuir Resolução Máxima: 1920 x 1080;
Possuir Ângulo de Visão: H:178º, V:178º;
Profundidade máxima de 100mm;
Larguras máxima do somatório das bordas da direita e da esquerda: 5,5mm;
Larguras máxima do somatório das bordas de cima e de baixo: 5,5mm;
Conectividade (Entrada): Possuir portas USB, HDMI/DVI;
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Conectividade (Saída): Possuir portas Display Port;
Vir com suporte para fixação em parede;
Possuir furação 600 x 400.
3.44

COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO E OPERAÇÃO

Processador
Atingir índice de, no mínimo, 8.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados
Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;
Memória RAM:
Dotada com tecnologia DDR-4, 2.400 MHz;
Possuir 08 (oito) GB de memória instalada;
Suporte à tecnologia Dual Channel;
Possuir, no mínimo 02 (dois), bancos de memória;
Suportar expansão para, no mínimo, 32 (trinta e dois) GB de memória.
BIOS
Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou via Copyright. O fabricante do computador
deverá possuir livre direito de edição sobre a BIOS, garantindo assim adaptabilidade do conjunto
adquirido, tal comprovação deverá ser realizada através de documento emitido pelo fabricante do
equipamento;
BIOS em Flash ROM, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento;
Possibilita que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUP;
Permite inserir registro de controle patrimonial, de pelo menos 10 (dez) caracteres em memória não
volátil;
BIOS português ou inglês, capturável pela aplicação de inventário SCCM (System Center Configuration
Manager);
Possuir sistema integrado de diagnóstico que permita verificar a saúde do sistema, bem como diagnóstico
na BIOS em modo gráfico, capaz de verificar os seguintes itens:
Saídas de vídeo;
Alto-falante interno;
Unidades de Armazenamento;
Boot do sistema operacional;
Funcionalidade de portas USB;
Interface gráfica;
Processador;
Memória RAM;
A mensagem de erro gerada por este diagnóstico deverá ser o suficiente para abertura de chamado do
equipamento durante o período de vigência da garantia;
Possuir ferramenta que possibilita realizar a formatação definitiva dos dispositivos de armazenamento
conectados ao equipamento.
Placa mãe
De fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não é produzida em regime de OEM ou
personalizada;
Possuir, no mínimo, 03 (três) slots PCI-Express mini card slot ou M.2;
Possuir, no mínimo, 04 (quatro) portas USB 3.0 externas nativas, não sendo utilizado hubs, placas ou
adaptadores;
Possuir chip de segurança TPM versão 2.0 integrado para criptografia;
A placa mãe deverá possuir número de série registrado na sua BIOS, possibilitando, ainda, sua leitura na
forma remota por meio de comandos DMI 2.0;
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O chipset deverá pertencer à geração mais recente disponibilizada pelo fabricante, compatível com o
processador ofertado.
Unidade de disco rígido
Possuir controladora de discos integrada à placa mãe, padrão SATA 3, com taxa transferência de 6.0
Gb/s;
Possuir (uma) unidade de disco rígido de 500GB com 7.200RPM e conexão SATA 3;
Suporte às tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native
Command Queuing).
Controladora de rede Gigabit Ethernet
Deverá suportar os protocolos WOL e PXE;
Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede;
Capacidade de operar no modo full-duplex;
Conector RJ-45 fêmea.
Controladora de vídeo
Capacidade de 1.7GB de memória, dedicada ou compartilhada dinamicamente;
Suporte à resolução mínima de 1920 x 1080 @ 60 Hz;
Possuir 02 (dois) conectores de vídeo sendo um destes nativos no padrão DisplayPort e o outro padrão
HDMI.
Controladora de áudio integrada
Integrada à placa mãe;
Possuir conectores frontais para headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo;
Possuir alto-falante integrado ao chassi/placa mãe.
Gabinete
Gabinete padrão Small Form Factor (SFF), com volumetria máxima de 11.000cm³(11L);
Permite a abertura do equipamento e a troca dos dispositivos de armazenamento e módulos de memória
RAM sem a utilização de ferramentas (tool less);
Possuir 01 (uma) baia interna para disco rígido de 2,5 polegadas;
Fonte de alimentação com tensão de entrada 110/220 VAC, com potência mínima de 180W com
eficiência mínima de 92% quando em 50% de carga de trabalho;
Deverá ser capaz de suportar a configuração completa de acessórios ou componentes do equipamento;
Possuir sensor de intrusão.
Deve ser fornecido com 2(dois) Monitores LED com as seguintes características:
Tamanho da tela (Polegadas): 20;
Resolução Máxima: 1920 x 1080 @ 60Hz;
Ângulo de Visão: H:178º, V:178º;
Entrada de Sinal de Vídeo: Digital;
Porta HDMI
Deve ser fornecido com suporte com braços articulados para instalação dos monitores em mesa.
Teclado Padrão ABNT-II
Possuir teclas de iniciar e de Atalho do MS – Windows;
Possuir ajuste para mudança de inclinação do teclado;
Possuir conector USB com cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo,1,5 m;
Possuir bloco numérico separado das demais teclas;
Da mesma marca e padrão de cor do equipamento a ser ofertado;
A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão
ou uso prolongado.
Mouse Ótico com conector USB
Dispositivo dotado com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – “scroll”) e resolução mínima
de 1000dpi;
Da mesma marca e padrão de cor do equipamento a ser ofertado;
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Mousepad com superfície deslizante e base emborrachada antiderrapante, ideal para utilizar com mouse
óptico;
Sistema Operacional
Deverá possuir sistema operacional Windows 10 Professional de 64 bits acompanhado de licença OEM
em idioma Português brasileiro.
Softwares
Deve acompanhar software de gerenciamento licenciado para todos os equipamentos solicitados;
O software deverá gerenciar todo o parque de equipamentos ofertados utilizando protocolos ou padrões
abertos como WMI (Windows Management Information) e SNMP (Simple Network Management
Protocol);
Deve permitir visualização através de consoles de gerenciamento remotas que suporte CIM (Commom
Information Management);
O software deverá permitir ao administrador realizar a coleta de informações dos equipamentos
(inventário eletrônico), através de agente através de console de gerenciamento centralizada, de no
mínimo: Fabricante, Modelo, Sistema operacional, Número de série do equipamento e de componentes
inventariados, Mac Adress, Memória RAM (pentes e capacidade), Modelo do processador; Versão de
BIOS e firmware do sistema e Informações de disco rígido (tamanho e modelo);
A solução deverá permitir alertas específicos de condições como abertura de chassis, falha de dispositivo
de resfriamento, espaço livre no disco rígido abaixo do mínimo recomendável e alteração na configuração
do equipamento;
As funcionalidades descritas podem ser implementadas por um ou mais software e permitir a integração
e/ou fazer parte da suíte de gerenciamentos corporativas, tais como SCCM, Landesk e similares;
A solução ofertada deve permitir que relatórios sejam exportados através de formatos como HMTL e/ou
XML.
Os equipamentos deverão pertencer à linha corporativa não sendo aceitos equipamentos destinados a
público residencial;
Os equipamentos deverão ser novos e sem uso e ser produzidos em série na época da entrega.
Deve ser fornecido com 1(um) Joystick Teclado CFTV-IP para controle de câmeras IP dome PTZ do
mesmo fabricante das câmeras ofertadas na proposta comercial da licitante para este certame
Deve ser fornecido com 1(um) Telefone IP deve possuir as funcionalidades e características abaixo:
•
Possuir 2 contas VoIP
•
Possuir Display LCD 2x15 caracteres
•
Possuir Chipset de TI
•
Possuir Voz em alta-definição
•
Possuir Correio de voz, SRTP/TLS/HTTPS, XML, MLS
•
Possuir 2 portas Ethernet, Headset
Ser fornecido com 1(um) Microfone de Mesa com Fio profissional de alta sensibilidade com base para
mesa, haste flexível.
3.45

CONSOLE TÉCNICO DE MONITORAMENTO PARA UM OPERADOR

Conjunto console técnico para 1(um) operador com espaço definido de no mínimo 1,00 metro e no
máximo 1,05 metro para cada posição de operação e profundidade de no mínimo 0,90 metro e no máximo
0,95 metro, e montagem totalmente modular;
Tampos frontais, elementos angulares auxiliares e de transição na extremidade e centrais, bem como,
prateleiras superiores em madeira (aglomerado de no mínimo 28mm), revestidos em laminados de alta
pressão, em conformidade com as normas técnicas físicas e químicas DIN 16926 e especificação EM 438.
Acessórios: Tampas dos elementos tubulares, manípulos de ajuste, tampinhas de furos, e puxadores das
gavetas; em termoplástico injetado. Calhas de cablagem integradas desde o solo até o tampo de trabalho,
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extraíveis e com trilhos e estruturas para montagem de componentes de instalação, componentes 19
polegadas e calhas para tomadas elétricas e tomadas de rede lógica RJ45.
Cada conjunto para um operador deve possuir estruturas verticais em alumínio extrudado, dimensional:
110mm X 50mm, com canais em “T”, permitindo montagem de conexões, com canais internos de
dimensional: 11,8 X 10,5mm, permitindo qualquer tipo de montagem através de porcas ou tiras de aço
molas, formando-se elementos laterais de extremidade, e permitindo-se uma robustez e uma leveza ao
mesmo tempo em todo o conjunto. Inclusive, com uma melhor proteção contra agentes corrosivos em
ambientes com alta concentração salina. Tampos traseiros bipartidos com rebaixo para monitores
LCD/LED (até 200mm de altura, do nível do tampo para baixo), com entrada de cabos superior, e com
borda frontal arredondada e design ergonômico. Tratamento especial e antioxidante das chapas ferrosas e
alumínios, através de fosfatização à base de fosfato de zinco e conversão a base de flúor-zircônio,
respectivamente.
Canal de cabos horizontal espaçoso em chapa de aço, com acesso para montagem de componentes de
instalação e para montagem de acessórios em geral. Suporte (braços) do tampo em chapa de aço dobrada
com 3 mm de espessura, e travessas em chapa de aço. Capacidade estática dos tampos e prateleiras
superiores de até 150 Kg canal de cabos integrados (cablagem) em todos os níveis das estações de
trabalho.
Pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de
aderência GrO. Seguindo a Norma ASTM B 117resistência à corrosão com os testes realizados com
duração de 500 h ou mais de exposição e os resultados de avaliação comparativa seguindo as Normas
DIN 53156 (penetração da corrosão).
Pés niveladores, com rosca M10 e cabeça sextavada, injetada em nylon, e com sistema de nivelamento de
altura através de chave sextavada.
Materiais Principais:
Perfis estruturais: Alumínio Extrudado;
Tampos: Aglomerado, 28mm;
Suportes (Braços) de apoio e travessas: Chapa de aço 3,0mm;
Revestimentos (Laminado Decorativo de Alta Pressão): 0,6mm(HPL*)*High PressureLaminate;
Acabamento: Cinza e Preto: Elementos estruturais e partes metálicas em preto RAL 9011e tampos em
cinza RAL 7035. Certificado de Ergonomia, em conformidade com a Lei n. 6.514 e Portaria n. 3.214/NR
17, emitido por profissional qualificado em Ergonomia (médico do trabalho ou ergonomista) para o
mobiliário ofertado. Laudo de Corrosão em névoa salina (salt spray), conforme norma ASTM B 117 –
DIN50021.
3.46

NOBREAK 20KVA

Características de Saída:
Capacidade de energia de saída: 16.0kWatts / 20.0kVA
Potência Máxima Configurável (Watts): 16.0kWatts / 20.0kVA
Tensão nominal de saída: 230V
Distorção da Tensão de Saída: Menos de 5%
Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica): 50/60 Hz +/- 3 Hz ajustável pelo usuário +/- 0.1
Fator de Carga de Crista: 3 : 1
Topologia: Dupla Conversão Online
Tipo de forma de onda: Onda senoidal
Funcionamento com sobrecarga: 60 segundos a 125% e 30 segundos a 150%
Conexões de saída
(2) IEC Jumpers (Bateria de Reserva)
(8) IEC 320 C19 (Bateria de Reserva)
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Bateria de Reserva)
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Bypass estático incluído, Bypass interno (automátino e manual), Bypass externo opcional
Características de Entrada:
Tensão nominal de entrada: 230V, 400V 3PH
Frequência de entrada: 40 – 70 Hz (auto sensing)
Tipo de Conexão de Entrada: Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações: 160 – 280V
Distorção Harmônica Total na Entrada: Inferior a 5% para plena carga
Corrente Máxima de Entrada: 115.0A
Fator de Potência de Entrada em Plena Carga: 0.98
Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vasamento
Baterias Pré-Instaladas: 4
Tempo de recarga típico: 2.5hora(s)
Tensão Nominal da Bateria: +/-192 V (bateria dividida com referência a neutro)
Painel de controle Console LCD de status e controle multifunção
Alarmes audíveis e visíveis: intervalos configuráveis
Desligamento de Emergência (EPO): Sim
Filtragem: Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response
time : meets UL 1449
3.47

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
19”;
▪

RACK DATACENTER
O Rack Gabinete deve possuir altura (padrão Rack) de 42U’s;
Dimensões máximas de altura: 1992.00 mm;
Dimensões máximas de largura: 600.00 mm;
Dimensões máximas de profundidade: 1070.00 mm;
Capacidade de Carga estática: 1350 KG;
Capacidade de Carga dinâmica: 1.000 KG;
O Rack deve atender ao padrão EIA-310-E e deve acomodar equipamentos padrão Rack mount

Deve ser
fornecido
com
parafusos
e
demais acessórios
para
fixação dos equipamentos aos planos de fixação 19”do Rack;
▪
Deve ser fornecido com 2(duas) Réguas de tomadas elétricas contendo 8(oito) tomadas 2P+T
cada régua;
▪
Possuir portas dianteiras e traseiras perfuradas;
▪
Possuir canal traseiro para administração dos cabos;
▪
Possuir portas traseiras bipartidas;
▪
Possuir rodas e pés de nivelamento ajustáveis;
▪
Possuir pontos de aterramento na estrutura do rack;
▪
Possuir portas e painéis laterais com chaves iguais;
▪
Deve atender a norma ambiental: ROHS.
3.48

MÓDULO DE BORDA PARA VISUALIZACAO DE IMAGENS

•
POSSUIR 1(UM) SERVIDOR DE BORDA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:
Mini PC de no máximo 15cm x 15cm de dimensão
Possuir processador no mínimo Intel Core i3 (3M Cache, 2.40 GHz)
Fator de forma da unidade interna: M.2 e 2.5” Drive
Nº de unidades internas suportadas: 2
Compatibilidade com voltagem de entrada de corrente direta 12-19 VDC
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Possuir possibilidade de memória RAM de no mínimo 32 GB divididos em 2(dois) slots
Ser fornecido com 1(um) slot de memória preenchido com pente de 8Gb do tipo DDR4-2133 1.2V SODIMM
Possuir Gráficos integrados, sendo que deve possuir no mínimo uma saída gráfica do tipo HDMI 2.0a
Possuir 6(seis) portas USB
Nº total de portas SATA: 2
Nº máximo de portas SATA 6.0 Gb/s: 2
Ser fornecido com HD 1Tb
Possuir porta LAN integrada Ethernet
Possuir Rede sem fio integrada Wireless-AC
Possuir Bluetooth integrado
•
POSSUIR 1(UMA) TV 32” COM SUPORTE DE PAREDE
•
POSSUIR 1(UM) CONJUNTO COMPOSTO POR TECLADO, MOUSE E CABO HDMI DE
1,5 METROS

ANEXO III
PLANILHA DE ENDEREÇO E LOCALIDADES
A entrega com implantação dos materiais, equipamentos e Serviços, objeto deste projeto
básico, deverá ser realizado nas dependências e cercanias das unidades públicas de ensino
listadas nas tabelas a seguir.
LOCALIDADE: DATACENTER CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nº
1

DATACENTER

Endereço
Rua Rio Grande do Sul nº 1907, Rio Branco/AC

Sede da SEE

Bairro
Volta Seca

LOCALIDADE: PAM
Nº
1
2
3

DATACENTER
Escola Jornalista Armando Nogueira
Escola Sebastião Pedrosa
Instituto de Educação Lourenço Filho

Endereço

REGIÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO
LOCALIDADE: CENTRO
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Bairro

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nome da Escola
Colégio Acreano
Dr. Mário de Oliveira
Georgete Eluan Kalume
Marechal Humberto Castelo Branco
José Rodrigues Leite
Instituto São José
Colégio Estadual Barão do Rio Branco
Maria Angélica de Castro
CEJA
Roberto Sanches Mubarac

Endereço

Bairro

Endereço

Bairro

LOCALIDADE: QUINZE
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nome da Escola
Antônia Fernandes de Freitas
Clarisse Fecury
Elias Mansour Simão Filho
João Mariano da Silva
Terezinha Miguéis
Madre Hidelbranda da Prá
Dr. Carlos Vasconcelos
Lourival Pinho
Leôncio de Carvalho
Anita Garibaldi
Zuleide Pereira de Souza
1)
Sebastião
Pedrosa
2)
Esc. Militar Dom Pedro II (RBCO)
3)

LOCALIDADE: BELO JARDIM
Nº
1
2
3
4
5

Nome da Escola

Endereço

Belo Jardim
Duque de Caxias
Frei Heitor Maria Turrini
Frei André Maria Ficarelli
Jornalista José Chalub Leite
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Bairro

6
7
8
9
10
11
12
13

Paulo Freire
Prof. Josué Fernandes
Raimunda Silva Pará
Reinaldo Pereira da Silva
Cristina Maia
Ester Maia de Oliveira
Márcio Bestene Koury
ECM Wilson Barbosa (RBCO)
1)

LOCALIDADE: BOSQUE
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nome da Escola
Dr. João Batista Aguiar
João Calvino
Maria Chalub Leite
Natalino da Silveira Brito
Neutel Maia
Samuel Barreira

Endereço

Bairro

São Francisco de Assis I
Francisco Salgado Filho
Diogo Feijó
Humberto Soares da Costa

LOCALIDADE: TANCREDO NEVES
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nome da Escola
Raimundo Hermínio de Melo
Mozart Donizeti
Djalma Teles Galdino
Joelma Oliveira de Lima
Padre Carlos Casavecchia
Prof. Pedro Martinello
Elozira dos Santos Thomé
Instituto de Educação Lourenço Filho
Glória Perez

Endereço
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Bairro

LOCALIDADE: SÃO FRANCISCO
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nome da Escola

Endereço

Bairro

Endereço

Bairro

Endereço

Bairro

Theodolina Falcão Macedo
Berta Vieira de Andrade
Dr. Pimentel Gomes
Iza Mello
Lindaura Martins Leitão
Raimundo Borges da Costa
Prof. Clícia Gadelha
Esc. Darquinho (MSE)
Fábrica de Asas (RBCO)

LOCALIDADE: BAIXADA I
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nome da Escola
Luiza Batista de Souza
Clínio Brandão
Heloísa Mourão Marques
Serafim da Silva Salgado
Marilda Gouveia
João Paulo I
Áurea Pires
Dr. Flaviano Flávio
José Ribamar Batista

LOCALIDADE: BAIXADA II
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

Nome da Escola
Mª Raimunda Balbino da Silva
Ayrton Sena da Silva
Frei Thiago Maria Matiolli
Gov. José Augusto
João Paulo II
Profª Marina Vicente
Ramona Mula de Castro
Tancredo de Almeida Neves
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9

Jovem Boa união

LOCALIDADE: UNIVERSITÁRIO
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nome da Escola
José Sales de Araújo
Alcimar Nunes Leitão
Raimundo Gomes de Oliveira
Senador Adalberto Sena
Prof. Ilka Maria de Lima
Lourival Sombra Pereira Lima
Prof. Almada Brito
Edilson Façanha
Henrique Lima
Iracema Gomes
Jornalista Armando Nogueira
Esc. Militar Tiradentes (RBCO)

Endereço

Bairro

REGIÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO
Nº

Nome da Escola

1

ESC AGNALDO MORENO
ESC ALTO ALEGRE II
ESC ARACY CERQUEIRA
ESC CAPITAO EDGAR CERQUEIRA FILHO
ESC DR SANTIAGO DANTAS
ESC ERCILIA FEITOSA GOMES
ESC PROF IRENE DANTAS DO
NASCIMENTO
ESC
MAJOR JOAO CANCIO
ESC MANUEL TIAGO LINDOSO
ESC NOVA ESPERANCA
ESC OSCAR FELICIO DE SOUZA
ESC PROF DALVA DE SOUZA DAS NEVES
ESC RUY AZEVEDO
ESC SAO PEDRO I
ESC SANTA MARIA II
ESC SAO CAMILO
ESC SANTO ANTONIO II
ESC MANOEL MACHADO

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Endereço
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Bairro

19
20
21
22

ESC 25 DE JULHO
ESC CLAUDIO AUGUSTO FERREIRA DE
SALES
ESC
BEIJA FLOR
ESC WILSON PINHEIRO
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ANEXO IV – PROPOSTA COMERCIAL MODELO (PLANILHA DE
FORMAÇÃO DE PREÇOS)
(Esta Planilha obrigatoriamente deverá ser preenchida e fazer parte da proposta da licitante)

Ao
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Ref. PREGÃO ELETRONICO Nº XXXXXXXXXX

OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa, ou consórcio de
empresas, para prestação de serviços continuados, na modalidade 24 (vinte e quatro)
horas por dia e 7 (sete) dias por semana, de disponibilização de rede metropolitana em
cabos de fibra óptica e rádios, além de aplicações locais que compõem o Projeto
Conectividade na Escola, em conformidade com as condições, especificações e
quantitativos descritos no Termo de Referência deste edital.
LICITANTE: ( Razão Social)

CNPJ: (nº do CNPJ)

ENDEREÇO: (Endereço completo com CEP)

TEL/FAX: (Telefone e Faz com DDD)

BANCO: (Dados bancários completos)

PLANILHA DE PREÇOS - SERVIÇOS CONTINUADOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE
METROPOLITANA EM CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIOS, ALÉM DE APLICAÇÕES LOCAIS
QUE COMPÕEM O PROJETO CONECTIVIDADE NA ESCOLA COM SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA MODALIDADE 24X7
(PAGAMENTO EM PARCELAS MENSAIS, POR ITEM PLANILHADO, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE SERVIÇO CONTINUADO )
Especificação

Unid
.

Qtde

Valor Unitário
mensal

Valor Total
mensal

Valor Total
anual (12(doze)
meses)

A

B

C

D

E

F=ExD

G = F x 12

1

PONTO DE INTERLIGAÇÃO LAN TO LAN
REGIÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE RIO
BRANCO - Serviços continuados de interligação entre as
unidades através de rede metropolitana 100% em cabos
de fibra óptica para que a interligação funcione com
velocidade mínima de 100 (cem) mbps

Serv

94

2

PONTO DE INTERLIGAÇÃO LAN TO LAN
REGIÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE RIO
BRANCO - Serviços continuados de interligação entre as
unidades através de rede metropolitana em cabos de fibra
óptica e/ou rádios para que a interligação funcione com
velocidade mínima de 30 (trinta) mbps

Serv

22

Item
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3

PONTO DE INTERLIGAÇÃO LAN TO LAN para
interligação entre o Datacenter Central da Secretaria de
Educação e os PAMs (centros de roteamento da rede) da
Secretaria de Educação através de anel óptico com
velocidade de ambos links 10 (dez) Gbps

Serv

4

4

PONTO DE ACESSO A INTERNET SCM - Serviços
continuados de comunicação multimídia para acesso à
rede internet através de link com velocidade de 500 mbps
para download e upload sem limite de tráfego ou
conexões, com velocidade dedicada

Serv

1

5

FIREWALL

Serv

1

6

SWITCH CORE

Serv

1

7

SWITCH DISTRIBUIÇÃO

Serv

3

8

SWITCH BORDA

Serv

116

9

CONTROLADORA WIFI

Serv

1

10

ACCESS POINT WIFI

Serv

232

11

CENTRAL PABX IP

Serv

1

12

TELEFONE IP

Serv

580

unid.

1

unid.

120

Unid.

480

PONTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA TIPO I,
contendo:
•

13

•

•

1(um) x Servidor de Gerência e banco de dados para vídeo
vigilância
1(um) x Servidor de Gravação para vídeo vigilância
Software de Vídeo Vigilância (Licença para Servidor de
Gerência e banco de dados para vídeo vigilância e Servidor de
Gravação para vídeo vigilância)

Ponto de Vídeo Vigilância patrimonial TIPO II,
contendo:

14

•
•
•
•
•
•
•
•

1(um) x Servidor de borda 16(dezesseis) portas
1(uma) x Central de Alarmes com Teclado e Sirene
1(um) x Módulo Central de Automação
1(um) x Dispositivo POE 24 portas
1(uma) x Corneta de áudio IP
1(um) x Patch Panel RJ45 CAT5e 24 portas
1(um) x Gabinete de segurança eletrônica Tipo II
1(um) x Kit com materiais de fixação, acabamento e
identificação, inclusive cabeamento lógico FTP e cabeamento
elétrico de interligação dos equipamentos dentro do gabinete
de segurança eletrônica e comunicação deste gabinete a rede
existente na unidade

Ponto de Vídeo Vigilância patrimonial TIPO III,
contendo:
•
•

15

1(uma) x Câmera IP BULLET FIXA de vídeo vigilância
patrimonial
1(um) x Kit com materiais de fixação, acabamento e
identificação, inclusive Ponto de rede CAT5E. (Instalação de
ponto de rede Cat5e, implantado a partir de Gabinete de
Segurança eletrônica até o equipamento, incluindo
fornecimento de materiais, sendo, cabos de rede UTP cat5e.
tomada fêmea RJ45, materiais de infraestrutura em eletrodutos
galvanizados instalados em altura máxima do ambiente para
que seja dificultado acesso, acabamentos e acessórios de
fixação).
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Ponto de Vídeo Vigilância patrimonial TIPO IV,
contendo:
•
•

16

1(uma) x Câmera IP DOME FIXA de vídeo vigilância
patrimonial
1(um) x Kit com materiais de fixação, acabamento e
identificação, inclusive Ponto de rede CAT5E. (Instalação de
ponto de rede Cat5e, implantado a partir de Gabinete de
Segurança eletrônica até o equipamento, incluindo
fornecimento de materiais, sendo, cabos de rede UTP cat5e.
tomada fêmea RJ45, materiais de infraestrutura em eletrodutos
galvanizados instalados em altura máxima do ambiente para
que seja dificultado acesso, acabamentos e acessórios de
fixação).

Unid.

480

Unid.

119

unid.

238

unid.

1

unid.

158

unid.

1

Ponto de Vídeo Vigilância patrimonial TIPO V,
contendo:
•
•

17

18

1(uma) x Câmera IP DOME PTZ de vídeo vigilância
patrimonial
1(um) x Kit com materiais de fixação, acabamento e
identificação, inclusive Ponto de rede CAT5E. (Instalação de
ponto de rede Cat5e, implantado a partir de Gabinete de
Segurança eletrônica até o equipamento, incluindo
fornecimento de materiais, sendo, cabos de rede UTP cat5e.
tomada fêmea RJ45, materiais de infraestrutura em eletrodutos
galvanizados instalados em altura máxima do ambiente para
que seja dificultado acesso, acabamentos e acessórios de
fixação).

Ponto de Vídeo Vigilância patrimonial TIPO VI,
contendo:
•

8(oito) x dispositivos de detecção para Sistema de Alarme de
qualquer tipo

Ponto de Vídeo Vigilância patrimonial TIPO VII,
contendo:

19

•
•
•

20

1(um) x Software Sistema de Automação (Licença Global do
Sistema)
1(um) x Servidor para Sistema de Automação
1(um) x Módulo Central de Automação

Ponto de Vídeo Vigilância patrimonial TIPO VIII,
contendo:
•

8(oito) x módulos de borda para Sistema de Automação de
qualquer tipo

Ponto de Vídeo Vigilância patrimonial TIPO IX,
contendo:

21

•
•
•

1(um) x Software Sistema de Controle de Acesso (Licença
Global do Sistema)
1(um) x Servidor para Sistema de Controle de Acesso
1(uma) x Controladora Central do Sistema de controle de
Acesso
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Ponto de Vídeo Vigilância patrimonial TIPO X,
contendo:
•
•

22

23

24

•
•
•

2(dois) x Leitores de controle de acesso Tipo I
1(uma) x Controladora de borda do sistema de controle de
acesso
1(uma) x Fechadura eletromagnética
1(uma) x Botão de requisição de saída por quebra de vidro
1(um) x Kit com materiais de fixação, acabamento e
identificação, inclusive Ponto de rede CAT5E. (Instalação de
ponto de rede Cat5e, implantado a partir de Gabinete de
Segurança eletrônica até o equipamento, incluindo
fornecimento de materiais, sendo, cabos de rede UTP cat5e.
tomada fêmea RJ45, materiais de infraestrutura em eletrodutos
galvanizados instalados em altura máxima do ambiente para
que seja dificultado acesso, acabamentos e acessórios de
fixação).

Unid.

5

unid.

1

unid.

4

unid.

4

unid.

120

Ponto de Vídeo Vigilância patrimonial TIPO XI,
contendo:
•
•

1(um) x VideoWall
1(um) x Kit com materiais de fixação, acabamento e
identificação e cabos HDMI

Ponto de Vídeo Vigilância patrimonial TIPO XII,
contendo:
•
•

1(um) x Computador Estação de trabalho e operação
1(um) x Console Técnico de monitoramento para um
operador

Ponto de Vídeo Vigilância patrimonial TIPO XIII,
contendo:

25

26

•
•
•

1(um) x Rack Datacenter
1(um) x Nobreak 20KVA
1(um) x conjunto de cabos e infraestrutura elétrica para
alimentação e chaveamento do Nobreak

Ponto de Vídeo Vigilância patrimonial TIPO XIV,
contendo:
•

1(um) x Módulo de borda para visualização de imagens

PREÇO TOTAL ANUAL (12 MESES) PARA PLANILHA DE PREÇOS - SERVIÇOS
CONTINUADOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE METROPOLITANA EM CABOS
DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIOS, ALÉM DE APLICAÇÕES LOCAIS QUE COMPÕEM O
PROJETO CONECTIVIDADE NA ESCOLA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
SUPORTE TÉCNICO NA MODALIDADE 24X7

•

R$

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Valor Total mensal referente à Prestação de serviços continuados de
disponibilização de rede metropolitana em cabos de fibra óptica e
rádios, além de aplicações locais que compõem o projeto conectividade
na escola com serviços de manutenção e suporte técnico na
modalidade 24x7 (Pago em parcelas mensais)

R$

PREÇO TOTAL GLOBAL:
Valor Total anual (12(doze) meses) referente à Prestação de serviços
continuados de disponibilização de rede metropolitana em cabos de
fibra óptica e rádios, além de aplicações locais que compõem o projeto
conectividade na escola com serviços de manutenção e suporte técnico
na modalidade 24x7

R$
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Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de
sua apresentação.
Declaramos de que, na proposta, já estão incluídas todas e quaisquer despesas necessárias
para a perfeita execução do serviço objeto desta licitação, tais como transporte, impostos,
tributos, mão-de-obra, fornecimento de todos os equipamentos e demais despesas
inerentes. A Contratante não promoverá redução do valor contratado e nem acatará
cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se criado
após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto
desta licitação, na forma da Lei.
Condições de pagamento:
O pagamento dos Valores referentes à Prestação de serviços continuados de
disponibilização de rede metropolitana em cabos de fibra óptica e rádios, além de
aplicações locais que compõem o projeto conectividade na escola com serviços de
manutenção e suporte técnico na modalidade 24x7, da proposta comercial para este
certame, será efetuado em parcelas mensais, por item planilhado, durante a vigência do
contrato de serviço continuado.
Prazo da implantação: até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir do quinto
dia do recebimento da “Ordem de Serviço” emitida pela Contratante. As medições
mensais de serviços disponibilizados serão realizadas através de verificações mensais e
poderão ocorrer antes dos 180 dias de implantação, caso a contratada já possua serviços
operantes.
Prazo de duração do contrato: 12(doze) meses, a partir da assinatura do contrato. Como
parte dos valores componentes da planilha de preços, se referem a contratação de serviços
de natureza continuada, esta prestação de serviços poderá ter a sua duração prorrogada
por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a administração, limitada a 60(sessenta) meses
Local e Data
Assinatura do Representante Legal
Cargo:
Rg e CPF

Rua Rio Grande do Sul nº 1907 - Volta Seca - Rio Branco/AC - CEP. 69.911-018
Fone: (68) 3213-2320/3213-2411 - e-mail: planejamento.educacao@ac.gov.br

ANEXO V – PLANILHA DE MARCA/MODELO/CÓDIGO DE
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO NO FABRICANTE
(Esta Planilha obrigatoriamente deverá ser preenchida e fazer parte da proposta da licitante)
ITEM

DESCRIÇÃO

1
2
3
4
5
6
7
8

CABO ÓPTICO SM AUTOSSUSTENTADO 12FO
CABO ÓPTICO SM AUTOSSUSTENTADO 36FO
CABO ÓPTICO SM DROP 1FO
PATCH PANEL MODULAR LGX
SPLITTER ÓPTICO MODULAR LGX 1X2
SPLITTER ÓPTICO MODULAR LGX 1X4
SPLITTER ÓPTICO FBT 1X2
CAIXA TERMINADORA ÓPTICA COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO EM POSTE, COM
SPLITTER CONECTORIZADO 1X4 E ADAPTADORES ÓPTICOS
CONJUNTO DE EMENDA ÓPTICO AÉREO BÁSICO COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO
EM POSTE E PAREDE
DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19” – MÓDULO BÁSICO
EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA 2FO SM COM KIT SUPORTE ADAPTADOR
KIT BANDEJA DE EMENDA PARA DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19” 48P –
MÓDULO BÁSICO
DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 6P PARA IMPLANTAÇÃO EM TRILHO DIN
CORDÃO ÓPTICO SM SIMPLEX 2.5M
CORDÃO ÓPTICO SM DUPLEX 2.5M
CABO UTP CAT5E
PATCH PANEL PAINEL 19” 24 PORTAS RJ45
TOMADA FÊMEA RJ45 CAT5E
PATCH CORD RJ45/RJ45 CAT5E 2,5 MTS
FIREWALL
SWITCH CORE
SWITCH DISTRIBUIÇÃO
SWITCH BORDA
ACCESS POINT WIFI
CONTROLADORA WIFI
CENTRAL PABX IP
TELEFONE IP
OLT
ONU
RADIO PONTO A PONTO
CÂMERA IP BULLET FIXA
CÂMERA IP DOME FIXA
CÂMERA IP DOME PTZ
SOFTWARE DE VÍDEO VIGILÂNCIA
SOFTWARE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO
SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MARCA/ MODELO/
CÓDIGO-PART NUMBER
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

SERVIDOR DE GERÊNCIA E BANCO DE DADOS PARA VÍDEO VIGILÂNCIA
SERVIDOR DE GRAVAÇÃO PARA VÍDEO VIGILÂNCIA
SERVIDOR PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO
SERVIDOR PARA SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO
SERVIDOR DE BORDA 16(DEZESSEIS) PORTAS
CENTRAL DE ALARMES
DISPOSITIVO POE 24 PORTAS
GABINETE DE SEGURANÇA ELETRÔNICA
MÓDULO CENTRAL DE AUTOMAÇÃO
MÓDULOS DE BORDA PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TIPO I – MODULO
COMUTADOR
MÓDULOS DE BORDA PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TIPO II – MODULO
INTERFACE
MÓDULOS DE BORDA PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TIPO III – MODULO
REMOTO
CONTROLADORA CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO
CONTROLADORA DE BORDA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO
LEITOR DE CONTROLE DE ACESSO
VIDEOWALL
COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO E OPERAÇÃO
CONSOLE TÉCNICO DE MONITORAMENTO PARA UM OPERADOR
NOBREAK 20KVA
RACK DATACENTER

Local e Data
Assinatura do Representante Legal
Cargo:
Rg:
CPF
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ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO
O cronograma Físico modelo apresentado a seguir deverá ser devidamente
preenchido pela empresa licitante e fazer parte de sua proposta comercial para
este certame.
ITENS
Serviço de instalação e configuração com frete e
fornecimento de materiais, equipamentos e sistemas
Serviços continuados de disponibilização de rede
metropolitana em cabos de fibra óptica e rádios, além de
aplicações locais que compõem o projeto conectividade na
escola com serviços de manutenção e suporte técnico na
modalidade 24x7

1º ao 6º Mês

1º ANO
7º ao 12º Meses

X
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