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ANEXO III - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA / AQUISIÇÃO DE REDE LAN, WLAN, NAC 

1. EQUIPAMENTOS (HARDWARE e SOFTWARE)

SUBITEM FUNCIONALIDADE

1.1 Todos os switches e access points devem ser totalmente compatíveis e integrados com a Plataforma de Controle de Acesso NAC de modo que seja possível implementar todas as 
funcionalidades do NAC na rede cabeada e na rede sem fio, a solução NAC deve obrigatoriamente ser do mesmo fabricante dos Switches e Access Points

1.2 Os equipamentos do tipo switch, access point e plataforma unificada de gerenciamento, bem como seus respectivos softwares, devem ser do mesmo fabricante.

2. ACCESS POINT INDOOR

SUBITEM FUNCIONALIDADE

2.1 Equipamento de Ponto de Acesso para rede local sem fio com dois rádios, configurável via software, com funcionamento simultâneo nos padrões IEEE 802.11a/n/ac/ax, 5GHz, e IEEE 802.11
b/g/n/ax, 2.4GHz;

2.2 Os pontos de acesso deverão possuir certificado emitido pelo “WIFI Alliance” comprovando os seguintes padrões, protocolos e funcionalidades:

2.2.1 • IEEE 802.11a;
2.2.2 • IEEE 802.11b;
2.2.3 • IEEE 802.11g;
2.2.4 • IEEE 802.11n;
2.2.5 • IEEE 802.11ac;
2.2.6 • IEEE 802.11ax;
2.2.7 • WPA Enterprise/Personal;
2.2.8 • WPA2 Enterprise/Personal;
2.2.9 • WPA3 Enterprise/Personal;
2.2.10 • Passpoint (Release 2)
2.2.11 • WMM, WMM-PS (Power Save), Wi-Fi Vantage, Wi-Fi Agile Multiband;
2.3 Deve permitir, simultaneamente, usuários configurados nos padrões IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 801.11ac e 802.11ax;
2.4 Implementar as seguintes taxas de transmissão (Mbps) e com fallback automático:

2.4.1 • 802.11b: 1, 2, 5.5, 11;
2.4.2 • 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54;
2.4.3 • 802.11n (2.4GHz): 6.5 to 300 (MCS0 to MCS15, HT20 to HT40);
2.4.4 • 802.11n (5GHz): 6.5 to 600 (MCS0 to MCS31, HT20 to HT40);
2.4.5 • 802.11ac: 6.5 to 3,467 (MCS0 to MCS9, NSS = 1 to 4, VHT20 to VHT160);
2.4.6 • 802.11ax (2.4GHz): 3.6 to 574 (MCS0 to MCS11, NSS = 1 to 2, HE20 to HE40);
2.4.7 • 802.11ax (5GHz): 3.6 to 4,803 (MCS0 to MCS11, NSS = 1 to 4, HE20 to HE160);
2.5 Deve suportar 802.11n high-throughput (HT): HT20/40;
2.6 Deve suportar 802.11ac very high throughput (VHT): VHT20/40/80/160;
2.7 Deve suportar 802.11ax high efficiency (HE): HE20/40/80/160;
2.8 Deve suportar 802.11n/ac packet aggregation: A-MPDU, A-MSDU;
2.9 Operar nas seguintes tecnologias de radio:

2.9.1 • 802.11b: Direct-sequence spread-spectrum (DSSS);
2.9.2 • 802.11a/g/n/ac: Orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM);
2.9.3 • 802.11ax: Orthogonal frequency-division multiple access (OFDMA);
2.9.4 Operar nos seguintes tipos de modulação:
2.9.5 • 802.11b: BPSK, QPSK, CCK;
2.9.6 • 802.11a/g/n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM;
2.9.7 • 802.11ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM;
2.9.8 • 802.11ax: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM;
2.10 Possuir capacidade de selecionar automaticamente o canal de transmissão - DFS;
2.11 Suportar até 512 clientes associados por rádio;
2.12 Possuir suporte a pelo menos 16 SSIDs;

2.13 Possuir 04 (quatro) antenas integradas ao equipamento, com padrão de irradiação omnidirecional, dual-band, com ganho de, pelo menos, 4.0 dBi em 2.4GHz e com ganho de, pelo menos, 7.0 
dBi em 5GHz;

2.14 Possuir 04 (quatro) conectores para antenas externas ao equipamento, do tipo RP-SMA fêmea, para conexão de antenas dual-band;
2.15 Deve suportar, utilizando a modulação OFDMA, a capacidade de transmitir simultaneamente clientes por canal, com as seguintes possibilidades:

2.15.1 • Wi-Fi 6 operando com canais de 20MHz, até 09 (nove) clientes simultaneamente;
2.15.2 • Wi-Fi 6 operando com canais de 40MHz, até 18 (dezoito) clientes simultaneamente;
2.15.3 • Wi-Fi 6 operando com canais de 80MHz, até 37 (trinta e sete) clientes simultaneamente;
2.15.4 • Wi-Fi 6 operando com canais de 160MHz, até 74 (setenta e quatro) clientes simultaneamente;
2.16 Deve operar em 5GHz 4x4 MIMO;
2.17 Deve operar em 2.4GHz 2x2 MIMO;
2.18 Deve suportar operação em 5GHz com 04 (quatro) Spatial Streams Single User (SU) MIMO, com taxa de transmissão de dados de até 4.8Gbps;
2.19 Deve suportar operação em 5GHz com 02 (duas) vezes 01 (um) Spatial Stream Single User (SU) MIMO, com taxa de transmissão de dados de até 1.2Gbps;
2.20 Deve suportar operação em 5GHz com 04 (quatro) Spatial Streams Multi User (MU) MIMO, com taxa de transmissão de dados de até 4.8Gbps;

2.21 Deve suportar operação em 5GHz com 04 (quatro) vezes 01 (um) Spatial Stream Multi User (MU) MIMO ou com 02 (duas) vezes 02 (dois) Spatial Stream Multi User (MU) MIMO, com taxa de 
transmissão de dados de até 2.4Gbps;

2.22 Deve suportar operação em 2.4GHz com 02 (quatro) Spatial Streams Single User (SU) MIMO, com taxa de transmissão de dados de até 575Mbps;
2.23 Deve suportar operação em 2.4GHz com 02 (duas) vezes 01 (um) Spatial Streams Multi User (MU) MIMO;
2.24 Os equipamentos APs devem possuir funcionalidade de coexistência com redes celulares de forma a minimizar as interferências das mesmas;
2.25 Possuir potência máxima de transmissão para frequências de 2.4GHz de no mínimo:

2.25.1 • +21 dBm;
2.26 Possuir potência máxima de transmissão para frequências de 5GHz de no mínimo:

2.26.1 • +24 dBm;
2.27 Capacidade de configurar a potência de transmissão em incrementos de 0.5 dBm;

2.28 Deve permitir funcionamento em modo gerenciado por controladora, para otimização de performance de rede, roaming, segurança, todos os Pontos de Acesso criam um tunel com todo tráfego 
centralizado para o gerenciamento;

2.29 Deve permitir funcionamento em modo auto gerenciado, sem a necessidade de uma controladora WLAN, onde o próprio Ponto de Acesso pode operar como um Controladora Virtual.
2.30 Deve permitir o gerenciamento através de plataforma nuvem (cloud).
2.31 Deve permitir o gerenciamento através de plataforma local (on-premise).
2.32 Para implementações em larga escala, o Ponto de Acesso deve configurar-se automaticamente ao ser conectado na rede, sendo provisionado através da ferramenta de gerenciamento;



2.33 Possuir LED’s multicoloridos indicativos do estado de operação e da atividade do rádio;
2.34 Deve possuir 01 (uma) interface de rede 10/100/1000BASE-T Ethernet  (RJ-45) com as seguintes características:

2.34.1 • Auto-sensing link speed e MDI/MDX;
2.34.2 • 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE);
2,35 Deve possuir 01 (uma) interface de rede SmartRate/Multigigabit (RJ-45) com velocidade de até 2.5Gbps com as seguintes características:

2.35.1 • Auto-sensing link speed (100/1000/2500BASE-T) e MDI/MDX;
2.35.2 • 2.5 Gbps speed conforme especificações de NBase-T e 802.3bz;
2.35.3 • PoE-PD: 48Vdc (nominal) 802.3af/802.3at/802.3bt (classe ou superior);
2.35.4 • 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE);
2.36 Suportar a funcionalidade de Link aggregation (LACP) nas portas de uplink para redundância ou aumento de capacidade;
2.37 Deve operar em condições de temperatura entre 0ºC e 50ºC, e humidade entre 5% e 93%;
2.38 Deve possuir MTBF (Ment Time Between Failure (MTBF) de no mínimo 560.000 (quinhentos e sessenta mil) horas;
2.39 Possuir botão de reset que permita reset de fábrica do equipamento;
2.40 Possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha de comando CLI;
2.41 Possuir interface USB2.0;
2.42 Possuir interface de radio Bluetooth 5 integrada, com no mínimo as seguintes caracteristicas:

2.42.1 • Potência de transmissão no mínimo de 8 dBm (classe 1) e sensibilidade de recepção mínima de -95 dBm;
2.43 Deve possuir interface IoT (Internet of Things) integrada ao equipamento, com no mínimo as seguintes características:

2.43.1 • Potência de transmissão no mínimo de 8 dBm e sensibilidade de recepção mínima de -97 dBm;
2.44 Possuir slot de segurança Kensington;
2.45 Possuir estrutura que permita fixação do equipamento em teto e parede e fornecer acessórios para que possa ser feita a fixação;
2.46 Possuir kits  de montagem opcionais para instalar o AP em variedade de superfícies
2.47 O equipamento deverá possuir registro na ANATEL;
2.48 O certificado da ANATEL deverá ser apresentado na entrega do equipamento;

3.  PLATAFORMA DE NAC - NETWORK ACCESS CONTROL

SUBITEM FUNCIONALIDADE

3.1

Solução de autenticação de usuários e dispositivos para controle de acesso a rede baseada em appliance físico ou Virtual Appliance, sendo compatível com os seguintes Hypervisors:
VmWare ESXi 5.5 ou superior;
Microsoft Hyper-V Server 2012 R2/2016 e Windows Server 2012 R2 com Hyper-V;
Amazon EC2;
CentOS KVM;

3.2 Para soluções virtualizadas, podera ser utilizado o ambiente fornecido pela contratante, obedecendo as especificações mínimas recomendadas pelo fabricante, assim como sistemas 
operacionais e software complementares para a completa instalação do sistema, atendendo a todas as características solicitadas

3.3 Possuir plataforma únicificada que combina AAA, NAC, BYOD e acesso de convidado incorporando identidade, integridade, informações físicas / de dispositivo e elementos condicionais em 
um conjunto de políticas.

3.4 Suporte a seguintes fontes para autenticação:

3.5

Microsoft Active Directory
Kerberos
LDAP-compliant directory
ODBC-compliant SQL server
Token servers
Base SQL interna
Radius
Microsoft Azure Active Directory
Google G Suite
HTTP
Lista estática de endereços MAC

3.6 Deve suportar "Single Sign-on" (SSO) através de SAML v2.0

3.7

Deve implementar gerenciamento e aplicação de políticas de autorização de acesso de usuários com base em:
- Atributos do usuário autenticado,
- Hora do dia, dia da semana,
- Tipo de dispositivo utilizado,
- Localização do usuário;
- Tipo de autenticação utilizado

3.8

Permitir a visualização de todas informações relativas a cada transação/autenticação em uma única tela, como Data e Hora, Mac Address do dispositivo, classificação do dispositivo, Usuário, 
equipamento que requisitou a autenticação (origem), Método de autenticação utilizado, fonte de autenticação utilizada para validação, perfil de acesso aplicado, todos atributos de entrada do 
protocolo utilizados na requisição (ex. RADIUS), informações de resposta da solução para o elemento de rede, alertas em caso de falha, e exibição dos Log já filtrados para a requisição em 
análise

3.9

Deve possuir Dashboard customizável, onde deve permitir a visualização de no mínimo as seguintes informações: 
- Lista com os últimos Alertas do sistema;
- Gráfico com todas as requisições de autenticação dos últimos 7 dias, incluindo RADIUS, TACACS+ e Web Authetication;
- Gráfico com o status das autenticações aceitas e rejeitadas nos últimos 7 dias;
- Para soluções compostas por mais de um servidor/appliance, deve apresentar o Status de cada elemento dos sistemas, com informações como endereço IP e data da ultima replicação dos 
dados
- Gráfico com a categorização dos dispositivos classificados pela solução, divididos de acordo com as categorias de classificação. 
- Ultimas falhas de autenticação;
- Lista com as ultimas autenticações
- Lista com as ultimas autenticações com sucesso
- Utilização de CPU do sistema, no mínimo nos últimos 30 minutos;

3.10 Deve implementar funcionalidade de classificação automática de dispositivos (“Device profiling”), de forma a descobrir, classificar e agrupar os dispositivos conectados na rede;

3.11 Deve categorizar os dispositivos em pelo menos 3 níveis, por tipo de dispositivo (ex. Computadora, Smartdevice, impressora, etc.), por sistema operacional (ex. Windows, Linux, MacOS, etc.) e 
versão do sistema (ex. Windows 7, Windows 2008 Server, etc);

3.12 Deve suportar a coleta de informações, para classificação, usando no mínimo DHCP, HTTP User-Agent, MAC OUI, ActiveSync plugin, SNMP, Subnet Scanner, IF-MAP, Cisco Device Sensor, 
MDM e TCP Fingerprinting;

3.13
Deve possuir base de regras e categorias de dispositivos pré-configurada;

3.14 Deve suportar mecanismo de atualização das regras e categorias pré-configuradas;

3.15 Deve implementar os serviços de autenticação, profiling e autorização para pelo menos 5000 usuários/dispositivos

3.16 Caso exista licenciamento distinto para usuários/dispositivos da rede sem fio (wireless) e usuários/dispositivos da rede cabeada (wired), deverão ser fornecidas as duas licenças para o número 
total de usuários solicitados.

3.17

Deve suportar a integração nativa com soluções de MDM de mercado, com no mínimo os seguintes fabricantes: 
- Airwatch
- JAMF
- MaaS360
- MobileIron
- SAP Afaria
- SOTI
- XenMobile

3.18 Deve permitir que cada dispositivo receba uma chave pré-compartilhada exclusiva durante o registro do dispositivo.
3.19 Suporte a RADIUS CoA, Web authentication e SAML v2.0



3.20

Deve suportar no mínimo os seguintes métodos de autenticação:
- EAP-FAST (EAP-MSCHAPv2, EAP-GTC, EAP-TLS)
- PEAP (EAP-MSCHAPv2, EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-PEAP-Public, EAP-PWD)
- TTLS (EAP-MSCHAPv2, EAP-GTC, EAP- TLS, EAP-MD5, PAP, CHAP)
- EAP-TLS
- PAP, CHAP, MSCHAPv1, MSCHAPv2, and EAP-MD5
- Windows machine authentication
- SMB v2/v3
- WPA3 - MPSK
- RADSec
- Online Certificate Status Protocol (OCSP)
- TACACS+
- WEB Authentication

3.21 Deve suportar a verificação de vulnerabilidade através de varredura de portas (NMAP)
3.22 Suporte a aplicação de políticas em ambiente multivendor de Wireless, cabeado e VPN.
3.23 Deve suportar integração com no mínimo Brocade, Palo Alto, Splunk, Juniper, Fortinet e Check Point, ServiceNow, Mcafee, Twilio
3.24 Deve permitir configurar um meio para proteger a comunicação entre clientes RADIUS / TCP na camada de transporte, utilizando TLS para encriptacao da comunicacao.
3.25 Deve suportar EDUROAM
3.26 Suporte a integração com plataforma de terceiros usando HTTP/RESTful API.
3.27 Permitir que a solução faça consultas em bases SQL, com o objetivo de buscar informação a serem utilizadas durante o processo de autenticação dos usuários.

3.28

Suporte aos seguintes recursos através de IPv6:
- Administração via WEB e CLI
- Servidores de autenticação e autorização com endereçamento IPv6;
- IPv6 Accounting Proxy;
- Acesso a servidores com endereçamento IPv6 para contexto de endpoints;
- Syslog, DNS, NTP;
- Endereçamento IPv6 para VIP (Virtual IP) de alta disponibilidade;
- Fontes de Syslog para processamento de eventos

3.29
Validações e conformidades:
- FIPS 140-2
- Common Criteria NDcPP + Servidor de autenticação

3.30 A solução deve permitir configuração em alta disponibilidade com no minimo dois elementos, sendo que ambos devem permanecer ativos para o processamento das requisições;

3.31 A solução deve permitir a configuração centralizada de politicas em ambientes distribuidos, no qual as politicas serão configuradas em um único elemento para serem distribuidas aos demais 
que pertençam a mesma "zona"

3.32

A solução deve permitir a geração e o envio através de e-mail ou SMS de alertas relativos as seguintes atividades anormais detectadas na rede:
- Autenticações
- Acesso a dispositivos de rede
- Tentativa de execução de comandos em dispositivos de rede por usuários sem privilégios
- Atividades irregulares nos servidores da solução

3.33 A solução deve possuir ferramenta para geração de relatórios de maneira centralizada, peritindo o agendamento e envio por e-mail em formato HTML e PDF.
3.34 Deve permitir a instalação de certificado digital emitido por CA externa assim como, a lista de certificados revogados CRL, cadeia de certificação e certificado CA raiz externos.

3.35 Deve suportar o protocolo OCSP – Online Certificate Status Protocol.
3.36 Deve ser compatível com os seguintes formatos de certificados digitais: P12 ou PKCS12.

3.37 Deve possuir uma base de regras de segurança pré-configuradas.

3.38 Deve permitir a criação de novas regras de segurança pelo administrador, sem a necessidade de ferramentas externas à solução.

3.39 Deve permitir aplicar regras de segurança baseado na localidade lógica da rede (VLAN).

3.40 Deve permitir aplicar regras de segurança baseado em um usuário (único) e por grupo de usuários.

3.41 Deve permitir aplicar regras de segurança baseado em um dispositivo (único) e por grupo de dispositivos.

3.42 Deve permitir aplicar regras de segurança baseado no sistema operacional dos clientes de rede.

3.43 Deve permitir aplicar regras de segurança baseado no tipo de dispositivo cliente de rede (desktop, laptop, smartphone e tablets).
3.44 Deve permitir criar regras de segurança baseado em horário e dia da semana.

3.45 Deve permitir o uso de operadores lógicos na construção das regras de segurança.

3.46 Deve permitir desativar a interface wireless quando a interface RJ-45 estiver em uso nos dispositivos clientes de rede.

3.47 Deve permitir bloquear a comunicação ponto-a-ponto entre dispositivos clientes de rede que estiverem em conformidade ou não com as políticas de acesso à rede.

3.48 Deve permitir ativar e desativar a porta do switch.
3.49 Deve permitir mudar a VLAN da porta do switch de forma dinâmica.

3.50
Deve implementar funcionalidades de classificação automática de dispositivos (Device profiling), de forma a descobrir, classificar e agrupar os dispositivos conectados na rede permitindo extrair 
informações de contexto (seu tipo, seu comportamento e o usuário que está utilizando) que devem ser usadas na aplicação de políticas de segurança.

3.51 Deve permitir que o administrador cadastre manualmente um determinado dispositivo em uma categoria.

3.52 Deve permitir a criação de regras para diferenciação de dispositivos corporativos e pessoais, possibilitando a adoção de políticas de “BYOD (Bring Your Own Device)”.

3.53
A plataforma deverá suportar autenticação 802.1X, com múltiplos fatores de autenticação (mFA), incluindo certificados digitais via tokens, em conjunto com qualquer equipamento de rede que esteja 
de acordo com o padrão, independente do fabricante. 

PORTAL DE VISITANTE

3.54 Deve possuir ferramenta para gerenciar os processos de credenciamento, autenticação, autorização e contabilidade de usuários visitantes através de um portal web seguro;
3.55 Deve implementar a criação de grupos de autorizadores com privilégios distintos, por SSID, de criação de credenciais temporárias e atribuição de permissões de acesso aos clientes;
3.56 Deve realizar a autenticação dos autorizadores em base externa do tipo Microsoft Active Directory ou LDAP e atribuir o privilégio ao autorizador de acordo com o seu perfil;
3.57 Deve implementar as funcionalidades de geração aleatória de lotes de credenciais temporárias pré-autorizadas;
3.58 Deve implementar a importação e exportação da relação de credenciais temporárias através de arquivos txt ou csv;
3.59 Deve implementar a importação e exportação da relação de credenciais temporárias através de arquivos txt ou csv;
3.60 Deve permitir a criação de validade das credenciais, baseando o início da validade na criação da conta ou no primeiro login da conta;
3.61 Deve permitir que o visitante crie sua própria credencial temporária (“self-service”) através do portal web, sem a necessidade de um autorizador;

3.62 Deve permitir a customização do formulário de criação de credenciais, a ser preenchido pelo autorizador ou pelo visitante, em caso de auto-serviço, especificando quais informações cadastrais 
dos visitantes são obrigatórias ou opcionais;

3.63 Deve permitir a customização do nível de segurança da senha temporária que será gerada ao visitante, especificando a quantidade mínima de caracteres e o uso de caracteres especiais e 
números para compor a senha;

3.64 Deve exigir que o usuário visitante aceite o “Termo de uso da rede” a cada login ou apenas no primeiro login;
3.65 Deve permitir o envio das credenciais aos usuários registrados através de mensagens SMS (Short Message Service), email e impressão local
3.66 Deve permitir que a customização da página de registro de visitantes para campos relacionados a confirmação de sponsorship;
3.67 Deve permitir bilhetagem e integração com provedor de pagamento;
3.68 Deve prover serviço de propaganda, por exemplo, exibir video antes de liberar o acesso, promoções e propagandas; 
3.69 Deve permitir o gerenciamento das credenciais de visitantes; 
3.70 Deve permitir a configuração de contas de usuários visitantes com as seguintes características: Prazo de validade, largura de banda; 
3.71 Deve realizar o caching de endereço MAC dos usuários visitantes; 
3.72 Deve permitir o login automático de usuários que realizem o auto-registro; 
3.73 Deve permitir a autenticação de usuário anônimo sem necessidade de prover usuário e senha; 
3.74 Deve permitir a criação de token de acesso; 
3.75 Deve permitir a criação e gerenciamento de múltiplas contas de usuários visitantes; 
3.76 Deve permitir a desconexão de múltiplas sessões ativas; 
3.77 Deve possuir página que exibe estatística de sessão após realizar login para que os usuários possam monitorar sua utilização e cota atribuída; 
3.78 Deve possuir página que exibe estatística de sessão após realizar login para que os usuários possam monitorar sua utilização e cota atribuída; 
3.79 Deve permitir autenticação através de social login nativa na solução; 
3.80 Deve ser capaz de modificar ou desconectar uma sessão ativa de visitante através de RADIUS Dynamic Authorization; 
3.81 Toda a solução de NAC descrita deve comportar 5000 usuários/dispositivos simultaneos conectados a rede

4.  FUNCIONALIDADES DO SWITCH CORE (TIPOS 1)

SUBITEM FUNCIONALIDADE



ESPECIFICAÇÕES

4.1 Deve possuir as seguintes caracteristicas fisicas
4.2  - uma (1) interface serial RJ45.
4.3  - uma (1) interface USB-C
4.4  - uma (1) interface Ethernet para administración fora de banda.
4.5  - uma (1) porta USB-A.
4.6  - uma (1) interface Bluetooth dongle
4.7 Deve suportar os seguintes modos de operação:
4.8  - Acesso via linha de comandos (CLI)
4.9  - Telnet
4.10  - Web
4.11  - SSH v2
4.12  - REST API
4.13 Deve suportar aprovisionamento automatico se a necessidade de interaçao humana direta no equipamento (Zero Touch Provisioning).
4.14 suporte a mukltiplas configuraçoes armazenadas na memória flash;
4.15 Capacidade de criar e armazenar configurações de maneira manual e automatica para que que seja possível retornar facilmente uma configuração anterior.
4.16 Deve suportar SNMP v1, v2, v3
4.17 Deve suportar RMON (events, alarm, history, and statistics group)
4.18 Deve suportar sFlow (RFC 3176)
4.19 Deve suportar Dual Stack
4.20 Deve suportar IP SLA 
4.21 Deve possuir capacidade de conectar na pilha com outro equipamento igual, oferecendo as seguintes características:
4.22 Deve suportar port mirroring
4.23 - A tecnologia de empilhamento deve ser baseada no Multi Chassis LAG (MC-LAG)
4.24 Latência menor ou igual a 5us em frame de 1500bytes
4.25 - Eles devem ser percebidos pelos outros computadores como um único switch, para que a agregação de portas possa ser configurada entre eles.

4.26  - Eles não devem compartilhar os serviços relacionados ao plano de controle, roteamento e gerenciamento, para garantir alta disponibilidade em caso de falha do chassi e atualização de 
software.

4.27 O sistema operacional deve incluir a versão completa mais recente (com todos os protocolos, serviços e funcionalidades que o equipamento pode executar) liberada pelo fabricante na data da 
compra, sem necessidade de nenhum licenciamento adicional.

4.28  - Deverá ser fornecido com todos os acessórios para permitir a montagem em rack padrão 19".
4.29 Alimentação elétrica:
4.30  - 110-127 VAC a 200-240 VAC
4.31  - 50 Hz a 60 Hz.
4.32 Redundãncia:
4.33   - O equipamento deve suportar fontes de energia redundantes internas, com um recurso de troca a quente.
4.34   - Deve suportar redundância N + 1 e N + N.
4.35   - O equipamento deve ser fornecido com todas as fontes de energia disponíveis em sua capacidade máxima.
4.36 Deverá ser apresentado. Certificado Anatel do equipmento no momento da entrega;
4.37 Switch modular  com no mínimo 5 slots para módulos I/O
4.38 O equipamento deve possuir tamanho máximo de 7 rack units
4.39 Soporte a interfaces 1G / 2.5G / 5G /10G / 40G / 50 e 100G
4.40 Soporte a interfaces 802.3af, 802.3at, 802.3bt 
4.41 O equipamento deve ser modular e possuir as seguintes características:
4.42 Soporte de interfaces RJ-45 Multi Gigabit 1/2.5/5/10Gb POE++
4.43 Deve incluir pelo menos dois slots para modulos de administração;
4.44 Os modulos de administraçao devem operar pelo menos nos modos ativo/passivo;
4.45 A soluçao deverá ser ofertada com pelo menos 02 modulos de administraçao;
4.46 O equipamento deve ser ofertado com as seguintes características:
4.47 Incluir ao menos:
4.48  - 96 interfaces RJ45 1000Base-T POE+ Class 4
4.49 Todas as interfacdes ofertadas devem ser non blocking.
4.50  - 24 interfaces 10G SFP+
4.51  - 8 interfaces 10G/25G SFP28
4.52 Após ineridas todas as interfaces o equipamentos deve possuir 2 slots para expansão.
4.53 Cada slot de I/O deve suportar no mínimo 2.8Tbps de backplane.
4.54 Deve possuir os seguintes requisitos mínimos de performance:
4.55   - Taxa de transferência: 10 Bpps
4.56   - Capacidade de comutação: pelo menos 14 Tbps.
4.57  - 16GB RAM
4.58  - 32GB de Flash
4.59  - 8MB de Buffer
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4.60 Deve possuir minimamente os seguintes requisitos:
4.61  - Soporte de 4094 VLAN ID.
4.62  - 29K endereços MAC no mínimo
4.63  - 4094 VLANs simultáneas.
4.64  - MVRP.
4.65  - Mínimo 2000 SVI (dual stack)
4.66  - Suporte a pacotes jumbo frames de pelo menos 9198 bytes.
4.67  - STP
4.68  - RSTP
4.69  - MSTP
4.70  - RPVST+
4.71  - STP Root guard
4.72  - STP BPDU port protection
4.73  - LACP IEEE 802.3ad com as seguintes características:
4.74  - Pelo menos 256 links LAG cada um com até 8 links por LAG
4.75  - Suporte a grupos estáticos e dinâmicos.
4.76  - Voice VLAN
4.77  - LLDP
4.78  - LLDP-MED
4.79 LLDP dot3
4.80  Tunelamentos:
4.81  - VXLAN
4.82  - BGP EVPN
4.83 Demais protocolos
4.84 - IEEE 802.1Q.
4.85  - IEEE 802.1v.
4.86  - IEEE 802.1w.



4.87  - IEEE 802.1p.
4.88  - IEEE 802.1X.
4.89  - IEEE 802.3ad.
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4.90 Tabelas com as seguintes características mínimas;
4.91  - Rotas IPv4 unicast: 64000
4.92  - Rotas IPv6 unicast: 64000
4.93  - Rotas IPv4 multicast: 8000
4.94  - Rotas IPv6 multicast: 8000 
4.95  - Tabela ARP: 28000
4.96  - Grupos IGMP: 8000
4.97  - Grupos MLD: 4000
4.98 Implementar pelo menos 100 tuneis GRE IPV4, IPV6 em IPV4 e IPV6 em IPV6;
4.99  - Mínimo de 5000 linhas de ACL IPv4 de entrada
4.100  - Mínimo de 2000 linhas  de ACL IPv4 de saídas
4.101  - Mínimo de 1250 linhas de ACL IPv6 de entrada
4.102  - Mínimo de 500 linhas s de ACL IPv6 saída
4.103  - Mínimo de 5000 linhas de ACL por MAC de entrada
4.104  - Mínimo de 2000 linhas de ACL por MAC de saída
4.105 Protocolos de roteamento para IPv4 e IPv6
4.106  - Roteamento estártico
4.107  - Pelo menos 128 áreas configuráveis em OSPFv2
4.108  - BGP e BGP-4
4.109  - PBR
4.110  - Roteamento estático
4.111  - Pelo menos 128 areas configuráveis em OSPFv3
4.112  - BGP e MP-BGP
4.113 IPv4/IPv6 multicast
4.114  - IGMP v2/v3 (Internet Group Management Protocol)
4.115  - MLD v1/v2
4.116  - PIM DM/SM

Outras Funcionalidades

4.117  - DHCP IPv4 e IPv6
4.118  - VRRP
4.119  - VRF 
4.120  - BFD (Bidirectional Forward Detection)
4.121  - Equal-Cost Multipath
4.122 Deve suportar as seguintes funcionaidades de ACL e QoS;

QOS e ACL

4.123 Listas de controle de acesso (ACLs) para IPv4 e IPv6:
4.124   - Aplicável a portas e VLANs
4.125   - Parâmetros configuráveis da Camada 2 (MAC de Origem e destino)), Camada 3 (IP / e subrede de origem e destino) e Camada 4 (porta especificando ICMP / UDP / TCP).
4.126   - Pelo menos 8 filas por porta.
4.127   - Rate Limiting
4.128   - VOQ 
4.129  - Clas of Service
4.130  - DSCP local-priority mapping
4.131  - Strict priority scheduling (SP)
4.132  - DWRR scheduling
4.133  - Egress queue shaping
4.134  - Priorização de trafego 802.1p

Segurança

4.135 Deve suportar as seguintes funcionaldiades.
4.136  - Autenticação por  MAC, inclusive com autenticação MAC baseada por porta (MAC authentication port-based)
4.137  - Autenticacão basada en WEB
4.138  - RADIUS  
4.139  - TACACS+
4.140  - Dynamic ARP Protection
4.141  - Dynamic IP Lockdown 
4.142  - MAC Address Lockdown
4.143  - DHCP protection
4.144  - ICMP throttling 
4.145  -  ACLs baseadas na identidade do usuário, para facilitar a integração com os sistemas NAC (Network Access Control)
4.146  - IGMP Snooping
4.147  - MLD snooping
4.148  - ND Snooping
4.149  - UDLD

Serviços Avançados

4.150 Deverá suportar as seguintes funcionalidades:
4.151  - Suporte para provisionamento sem intervenção humana, atraves de uma plataformad e núvem.

4.152  - Mecanismo que monitora e analisa automaticamente eventos que podem impactar a saúde da rede. Deve estar localizado no mesmo comutador para analisar e monitorar eventos de 
maneira distribuída.

4.153  - Telemetria avançada que permite identificar e resolver facilmente problemas relacionados à rede, sistemas, segurança e aplicativos através de agentes Python e APIs REST.

4.154  - Incluir um banco de dados que permite armazenar configurações e dados sobre estados operacionais com os quais as tendências podem ser analisadas, anomalias identificadas e previsão 
de requisitos de capacidade futuros .

4.155  - Capacidade de enviar os parâmetros de rede iniciais para o switch via bluetooth usando um aplicativo móvel. Feito isso, a configuração final é obtida por meio de um gerenciador 
centralizado.

4.156  - Capacidade de monitorar a qualidade do tráfego de voz 
Licenciamento

4.157 Deve ser fornecido com a versão de software mais completa disponível para o equipamento;
4.158 Deve ser fornecido com todas as licenças de software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis para o equipamento;

Acessorios

4.159 O equipamento deve ser acompanhado de 40 (quarenta) transceivers(gbics) 10GB SR do mesmo fabricante dos elementos que compões este termo.

5. FUNCIONALIDADES E ESPECIFICAÇÕES DOS SWITCHES DE ACESSO (TIPO 1)

SUBITEM FUNCIONALIDADE

5.1 Deve possuir no mínimo 48 portas 10/100/1000BaseT Gigabit Ethernet BaseT
5.2 Deve possuir 4 portas adicionais com velocidade de 1/10G SFP+;
5.3 Deve implementar PoE e PoE+ (Power over Ethernet) de acordo com o padrão IEEE 803.3af e IEEE 802.3at;



5.4 Deve possuir no mínimo 740 watts destinados as portas com PoE+ ativo;
5.5 Deve possuir 1 interface RJ-45, USB-C ou serial para acesso console local
5.6 Deve possuir uma interface de gerenciamento out of band;
5.7 Deve possuir memória RAM de no mínimo 8 Gbytes;
5.8 Deve possuir buffer de pacotes de no mínimo 8 Gbytes;
5.9 Deve possuir capacidade de encaminhamento de no mínimo 130 Mpps;
5.10 Deve possuir capacidade de comutação de no mínimo 170 Gbps;
5.11 Deve possui capacidade de empilhamento com até 8 elementos na pilha, sendo gerenciados atraves de um único IP.
5.12 Deve ser possível realizar empilhamento em até 10Kms, utilizando transceivers de longa distância;
5.13 O switch deve ser do tipo standalone, com altura máxima de 1RU e instalação em rack (19”). Deve acompanhar todos os componentes necessários para sua fixação no rack;
5.14 Deve possuir fonte de alimentação interna 100/240VAC
5.15 Deve possuir Certificado de Homologação na Anatel, de acordo com a Resolução nº 242;

Gerenciamento

5.16 Deve implementar NTP;
5.17 Deve suportar duas imagens de software na flash;
5.18 Deve suportar múltiplos arquivos de configuração na flash;
5.19 Deve suportar a auto-configuração dos switches através de DHCP e software de gerenciamento, sem necessidade de nenhuma intervenção no switch (com configuração de fábrica);
5.20 deve suportar detecçao de falha e link entre switches;
5.21 Deve implementar sFlow;
5.22 Deve possuir interface web para configuração;
5.23 Deve implementar Syslog;
5.24 Deve implementar Secure SFTP (SFTP);
5.25 Deve implementar SNMP v1/v2/v3
5.26 Deve implementar compatibilidade com o protocolo CDP para provisionamento de telefones IP;
5.27 Deve possuir integraáo com App de gestao e configuraçao do mesmo fabricante.
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5.28 VLAN 802.1Q

5.29 802.1V

5.30 BPDU

5.31 Jumbo Packets de no mínimo 9000 bytes

5.32 Port Mirroring com no mínimo 4 grupos de espelhamento

5.33 Deve implementar funcionalidade que permita a detecção de links unidirecionais;

5.34 Deve implementar 4094 VALN Ids

5.35 Deve implementar MVRP (Multiple VLAN Registration Protocol);

5.36 Deve implementar LLDP (IEEE 802.1ab);

5.37 Deve implementar LLDP-MED;

5.38 Deve implementar RPVST+ ou protocolo compatível;

5.39 Deve implementar MSTP (IEEE 802.1s);

5.40 MVRP

5.41 IGMP

5.42 Deve implementar túneis VxLAN (VTEP);

5.43 Deve possuir capacidade mínima da tabela MAC de 16 mil entradas
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5.44 Deve implementar roteamento estático;
5.45 Deve implementar OSPF;
5.46 Deve implementar OSPFv3;
5.47 Deve implementar servidor DHCP;
5.48 Deve implementar DHCP snooping (IPv4 e IPv6);
5.49 Deve suportar no mínimo 2 mil rotas IPV4 e 1 mil rotas IPv6

Multicast

5.50 Deve implementar MLD snooping;
5.51 Deve implementar IGMP v2 e v3;

QOS e ACL

5.52 Deve implementar controle de broadcast e multicast;
5.53 Deve implementar rate limiting para pacotes ICMP;
5.54 Deve implementar Strict priority (SP) queuing e Deficit Weighted Round Robin (DWRR)
5.55 Deve implementar priorização de trafego em tempo real
5.56 Deve suportar IPSLA
5.57 Deve implementar priorização de tráfego com no mínimo os seguintes parâmetros: endereço IP, Tipo de Serviço, Numero da porta TCP/UDP, porta de origem e Diffserv.
5.58 Deve suporta pelo no mínimo oito filas de priorização de tráfego
5.59 Deve suportar ACL para IPv4 e IPv6
5.60 Deve implementar Acl com base no IP de origem e destino, porta TCP e UDP de origem e destino baeanda em VLAN ou por Porta.

Segurança

5.61 Deve suportar controle de acesso baseado em perfis (Role Based Access Control) 
5.62 Deve implementar 802.1x;
5.63 Deve implementar autenticação baseada em web;
5.64 Deve implementar autenticação baseada em endereço MAC;
5.65 Deve permitir a utilização simultânea de autenticação 802.1x, WEB e MAC em uma mesma porta, com suporte a até 32 sessões simultâneas;
5.66 Deve implementar TACACS+. Não serão aceitas soluções similares;
5.67 Proteçao contra ataque na CPU do switch para prevençao de desligamento do appliance
5.68 SSHv2

5.69 Deverá suportar o download de políticas ou ACLs a partir de um software de Controle de Acesso à Rede (NAC), sem necessidade de pré-configuração das regras no switch, permitindo a 
centralização das políticas;

5.70 Deve suportar integração com ferramenta de controle de acesso do mesmo fabricante que permita identificar automaticamente o tipo e sistema operacional dos equipamentos que se conectam 
a rede (device profiling) sem a necessidade de agentes instalados nos dispositivos;

5.71 Deve suportar integração com ferramenta de controle de acesso do mesmo fabricante que permita verificar se a máquina está em conformidade com a política de segurança antes de entrar na 
rede, verificando, no mínimo serviços os serviços e antivirus das máquinas. Deve suportar os sistemas operacionais Microsoft Windows, macOS e Linux. 

Licenciamento

5.72 Deve ser fornecido com a versão de software mais completa disponível para o equipamento;
5.73 Deve ser fornecido com todas as licenças de software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis para o equipamento;

Acessorios

5.74 Cada equipamento deve acompanhar um cabo de empilhamento (stacking) de no minimo 1 metro e todos os acessorios necessarios para o empilhamento.

6.  PLATAFORMA UNIFICADA DE GERENCIAMENTO

SUBITEM FUNCIONALIDADE

6.1 A solução de gerenciamento deve ser acessada através de provedores de nuvem pública, sem depender de instalações locais de software ou Hardware para o seu funcionamento

6.2 As funcionalidades descritas deverão ser providas no modelo SaaS (Software as a Service), como serviço, ou seja, todos os recursos de Hardware,  Software, suporte, manutenção e 
segurança, para funcionamento da solução deverão ser providos pelo fornecedor.

6.3 A solução de gerenciamento deverá ser acessivel através de navegador WEB padrão, com criptográfia de tráfego SSL v1.3



6.4 Todo acesso deverá ser controlado com autenticação de usuário em base própria e também externa utilizando para isso Single-Sign-on através do protocolo SAML

6.5 Os privilégios de acesso deverão ser controlados através de RBAC (Role Base Access Control) permitindo derivar privilégios por usuário baseado em Roles para determinar quais níveis de 
acesso será permitido 

6.6 A solução de gerenciamento deverá prover tutoriais interativos como guia para acesso as facilidades básicas, incluindo no mínimo, criação de usuários e roles, configuração e gestão de redes, 
monitoramento de equipamentos e redes, diagnósticos e interface de usuário

6.7 A solução de gerenciamento deverá permitir a gestão, monitoramento e ferramentas de diagnóstico para Access Points, Switches e Gateways SD-WAN, através de um único painel 
6.8 Toda a comunicação entre a solução de gerenciamento e os dispositivos gerenciados deverá ser feita através de conexão segura SSL v1.3, utilizando porta TCP 443

6.9 Os certificados digitais utilizados para estabelecimento desta comunicação segura deverão estar armazenados em hardware específicos (TPM - Trusted Platform Module) nos dispositivos a 
serem gerenciados

6.10 As URLs de destino necessárias para estabelecimento da comunicação com os dispositivos a serem gerenciados deverão ser disponibilizadas

6.11 A solução de gerenciamento deverá encaminhar por e-mail o convite para o usuário concluir seu cadastro, incluindo a definição de senha, para acesso a plataforma, assim que seu e-mail for 
incluído como novo usuário

6.12 A solução de gerenciamento deve ser fornecida com o licenciamento para todos os dispositivos a serem gerenciados pelos períodos de 5 anos

6.13 Deve permitir que as licenças sejam migradas entre equipamentos da mesma família, para o caso de substituição de equipamentos com defeito ou outros, sem depender de abertura de 
chamado técnico para isso.

6.14 Deve contemplar todas as atualizações disponibilizadas de maneira automática durante o período de vigência das licenças, sem depender de intervenção manual do operador  

6.15 Deve disponibilizar aplicativo gratuito através das lojas oficiais (App Store e Google Play), específico para a implantação de uma nova localidade, permitindo a ativação de switches, Access 
Points e Gateways SD-WAN 

6.16 A utilização do aplicativo para ativação deverá ser controlada, permitindo definir, o usuário, localidade, data e hora em que poderá ser realizada

6.17 O aplicativo para ativação deverá permitir o envio de foto para comprovar o término da implantação pelo usuário, além de permitir o envio de instruções básicas para o instalador através do 
painel de acompanhamento e gestão da implantação

6.18 Após marcada como concluída, ou finalizado o período para implantação, o usuário do aplicativo não terá mais acesso a referida rotina para implantação
6.19 Toda a configuração, bem como a versão de software em que os equipamentos deverão utilizar, deverão ser automaticamente enviadas após a conclusão da implantação através do aplicativo
6.20 Deverá permitir o acesso a CLI dos gateways gerenciados através de console remota utilizando o protocolo SSH
6.21 Deverá permitir o acesso a CLI dos Switches gerenciados através de console remota utilizando o protocolo SSH
6.22 Deverá permitir o acesso a CLI dos Access Points gerenciados através de console remota utilizando o protocolo SSH
6.23 Toda a solução de gerenciamento deverá estar disponível em Português, permitindo alternar para o Inglês conforme desejado pelo operador
6.24 A solucao de SaaS (Software As a Service) deve ter disponibilidade de no minimo de 99,95% do tempo de qualquer mes calendario. 
6.25 Caso a porcentagem de tempo de atividade mensal não atingir o nível de serviço em qualquer mês do calendário, o cliente deve ser elegivel a creditos de utilizacao em dias.

6.26 A solução de gerenciamento deve permitir a configuração baseada em grupos, permitindo que em um mesmo grupo possam ser definidas graficamente as configurações para gateways SD-
WAN, switches e pontos de acesso WI-FI

6.27  As configurações do grupo ao qual o equipamento está associado deverão ser substituídas pelas configurações associadas ao equipamento específico (interfaces, VLAN, endereçamento IP, 
gateway, hostname) 

6.28 Os grupos devem permitir dois modos de configuração dos equipamentos, interface gráfica e através de templates em arquivos de linha de comando
6.29 Os arquivos templates em linha de comando deverão permitir a criação de variáveis e condicionantes para definição de parâmetros da configuração
6.30 Deverá permitir a visualização das diferenças de configuração entre o arquivo template e a configuração vigente no equipamento
6.31 Deverá permitir que os equipamentos sejam movimentados entre grupos diferentes, assumindo sempre a configuração do grupo de destino

6.32 Deverá permitir que as configurações sejam salvas através da criação de backups de configuração dos equipamentos gerenciados, permitindo o restore das mesmas através da interface 
gráfica de gerenciamento.

6.33 Deverá permitir a criação e armazenamento de ao menos 20 versões de configurações de backup, permitindo ao administrador identificar as versões que não poderão ser substituídas por 
versões mais atualizadas

6.34 Deverá promover o ZTP (Zero Touch Provisioning) das configurações de equipamentos (gateways SD-WAN, Switches e AP), sem necessidade de acesso local
6.35 A ferramenta deve ser capaz de fazer o aprovisionamento de switches a partir da sua configuracao de fabrica, sem a necessidade de configuracao local
6.36 Deverá permitir a configuração de política de conformidade de versão de software dos equipamentos por grupo de configuração
6.37 Deverá executar a atualização de software automática quando o equipamento for associado ao grupo de destino, obedecendo a versão definida na política de conformidade
6.38 Deverá permitir programar a atualização de software por localidade, definindo a data e horário para execução

6.39 Deverá possuir API (Application Programming Interface) aberta que permita o acesso e integração a solução de gerenciamento, não só para monitoramento mas também para configuração dos 
equipamentos e seus grupos

6.40

Deverá permitir o encaminhamento de alertas utilizando e-mail e WEBHOOK, considerando, no mínimo, os seguintes escopos de alertas para encaminhamento:
- Alertas de Usuários
- Alertas de Pontos de Acesso WI-FI
- Alertas de Switches
- Alertas de Gateways SD-WAN
- Alertas de conectividade com a solução de gerência
- Alertas de auditoria
- Alertas de localidade

6.41

Deverá identificar o dispositivo conectado a rede através da rede WI-FI e gateway SD-WAN, expondo os seguintes parâmetros:
- Categoria
- Família
- Sistema Operacional
- Atributos de fluxo de tráfego por dispositivo:
   - Destinos acessados e host de destino
   - Aplicações e grupos de aplicações

6.42 Deverá permitir a integração, através de API, com solução que permita validar a experiência dos usuários no acesso aos recursos de rede e aplicações internas, externas (SaaS) e 
customizadas, permitindo visibilidade do status verificado nos últimos 5 minutos através do dashboard por localidades.

6.43

Funcionalidade de relatórios:
- Capacidade de geração de relatório para armazenagem de informações;
- Coleta de informações da rede por períodos de tempo pré-definidos;
- Capacidade de geração e envio automático de relatórios por e-mail;
- Caso seja utilizado soluções de terceiros para a geração de relatórios, estas devem ser homologadas pela pelo fornecedor dos equipamentos de rede.

6.44 Deve possuir programa de compliance com normas regulatorias e outras leis de privacidade, tipo GDPR, CCPA e FedRamp e compliance com normas PCI e HIPPA

6.45 A solução deve ser capaz de analisar o tráfego e as aplicações acessadas pelos usuários e agrupa-los baseados ao perfil de cada sistema operacional conectado na rede, integrando-se com a 
plataforma de NAC para aplicação adequada de regras de controle de acesso.

6.46 Deve possuir recursos de inteligencia artificial para identificação de causa raiz e resolução de problemas.
6.47 Funcionalidade de Gerenciamento de Convidados (Guests)

6.48 Deve possuir recurso de gerenciamento de convidados permite que os usuários convidados se conectem à rede e, ao mesmo tempo, permite que o administrador controle o acesso dos 
usuários convidados à rede.

6.49 Os administradores podem criar um perfil de página inicial para seus usuários convidados.
6.50 Deve permitir a personalização do layout da página inicial (vertical ou horizontal) com base no tipo de dispositivo.
6.51 Permitir que os convidados acessem a Internet fornecendo as credenciais configuradas pelos operadores convidados ou suas respectivas credenciais de login na rede social.
6.52 Permitir acesso utilizando logins sociais das redes Facebook, Google, Twitter, and LinkedIn
6.53 Deve permitir o serviço Wi-Fi do Facebook, de forma que os usuários que se conectam a hotspots Wi-Fi sejam apresentados a uma página de negócios antes de obter acesso à rede.

6.54 A ferramenta deve ter capacidade de criar uma conta com permissão apenas de poder criar contas de usuarios da rede Wi-Fi sem que tenha acesso as configuracoes dos elementos de rede 
ou outros serviços

6.55 Permitir a criação de contas de usuarios da rede Wi-Fi com prazos de termpo 

6.56 Deve permitir que os visitantes ou usuários convidados podem se registrar usando a página inicial ao tentar acessar a rede. A senha é entregue aos usuários por meio de impressão, SMS ou 
e-mail dependendo das opções selecionadas durante o cadastro.

6.57 Deve fornecer as credenciais de login por meio de impressão, mensagens de texto SMS ou e-mail.

6.58 Deve permitir a integração com AWS Public Cloud por meio do Cloud Connect Service AWS para permitir a configuração de uma conexão segura entre Aruba Branch Gateways e AWS Transit 
Gateway Network Manager.

6.59 Deve permitir a integração com a nuvem pública do Microsoft Azure por meio do Cloud Connect Service para permitir a configuração de  uma conexão segura entre os Aruba Branch Gateways 
e as WANs virtuais do Azure ou hubs virtuais (Vhubs).

6.60 A ferramenta de ter a possibilidade de fazer o rastreamento de proximidade para infra estrutura de WiFi para permitir que os clientes entendam os movimentos e interações de seus usuários, 
especificamente com foco no combate à pandemia COVID-19.

6.61

Funcionalidade de análise de presença (Presence Analytics), de forma a permitir:
- Obtenção de informações em tempo real e baseado em dados históricos, de quantos clientes potenciais passaram pela área de cobertura, quantos entraram, quantos se conectaram e qual o 
tempo médio de permanência na área de cobertura;
- Realizar comparações de métricas por múltiplas localidades 
- Permitir a customização de níveis de potência de sinal (RSSI) e limiares de tempo para medir o tráfego e realizar as categorizações;
- Caso seja utilizado soluções de terceiros para análise de presença (Presence Analytics), estas devem ser homologadas pelo fornecedor dos equipamentos de rede;

6.62 Deverá permitir a integração, através de API, com solução que permita validar a experiência dos usuários no acesso aos recursos de rede e aplicações internas, externas (SaaS) e 
customizadas, permitindo visibilidade do status verificado nos últimos 5 minutos através do dashboard por localidades.



6.63

Deverá possuir Streaming API, que permita o envio de informações a partir da solução de gerenciamento sem depender de requisições externas, entre elas:
- Auditoria (conexão, configuração e firmware de equipamentos) 
- Localização (coordenadas de localização de clientes WI-FI)
- Fluxo de sessões (sessões WEB dos clientes conectados através do WI-FI e gateway SD-WAN)
- Monitoramento (status e estatisticas) de clientes
- Presença (detalhes de clientes conectados e não conectados a rede WI-FI)
- Segurança (reportar alertas de WIDS)

6.64 A Solução deve ter uma ferramenta de busca avançada baseada em inteligência artificial para que com linguagem natural os administradores possam buscar por usuários, problemas e 
sugestões

7. ACCESS POINT OUTDOOR

SUBITEM FUNCIONALIDADE

7.1 Equipamento de Ponto de Acesso Outdoor para rede local sem fio com dois rádios, configurável via software, com funcionamento simultâneo nos padrões IEEE 802.11a/n/ac/ax, 5GHz, e IEEE 
802.11b/g/n/ax, 2.4GHz;

7.2 Os pontos de acesso deverão possuir certificado emitido pelo “WIFI Alliance” comprovando os seguintes padrões, protocolos e funcionalidades:
7.2.1 • IEEE 802.11a, 802.11b; 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax
7.2.2 • WPA2 com MPSK
7.2.3 • WPA3 e Enhanced Open
7.2.4 • Passpoint (Release 2)
7.3 Implementar as seguintes taxas de transmissão (Mbps) e com fallback automático:

7.3.1 • 802.11b: 1, 2, 5.5, 11;
7.3.2 • 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54;
7.3.3 • 802.11n: 6.5 to 300 (MCS0 to MCS15, HT20 to HT40);
7.3.4 • 802.11ac: 6.5 to 867 (MCS0 to MCS9, NSS = 1 to 2, VHT20 to VHT80);
7.3.5 • 802.11ax (2.4GHz): 3.6 to 574 (MCS0 to MCS11, NSS = 1 to 2, HE20 to HE40);
7.4 Deve suportar 802.11n high-throughput (HT): HT20/40;
7.5 Deve suportar 802.11ac very high throughput (VHT): VHT20/40/80
7.6 Deve suportar 802.11ax high efficiency (HE): HE20/40/80
7.7 Deve suportar 802.11n/ac/ax packet aggregation: A-MPDU, A-MSDU;
7.8 Operar nas seguintes tecnologias de radio:

7.8.1 • 802.11b: Direct-sequence spread-spectrum (DSSS);
7.8.2 • 802.11a/g/n/ac: Orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM);
7.8.3 • 802.11ax: Orthogonal frequency-division multiple access (OFDMA);
7.9 Operar nos seguintes tipos de modulação:

7.9.1 • 802.11b: BPSK, QPSK, CCK;
7.9.2 • 802.11a/g/n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM;
7.9.3 • 802.11ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM;
7.9.4 • 802.11ax: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM;
7.10 Suportar até 256 clientes associados por rádio;
7.11 Possuir suporte a pelo menos 16 SSIDs;

7.12 Possuir antenas internas integradas ao equipamento, com padrão de irradiação omnidirecional, dual-band, com ganho de, pelo menos, 3.2 dBi em 2.4GHz e com ganho de, pelo menos, 5.4 dBi 
em 5GHz;

7.13 Deve suportar, utilizando a modulação OFDMA, a capacidade de transmitir simultaneamente clientes por canal, com as seguintes possibilidades:
7.14 Deve operar em 5GHz e 2.4GHz 2x2 MIMO;
7.15 Deve suportar operação em dual-raio e em 5GHz com 02 (dois) Spatial Streams Single User (SU) MIMO, com taxa de transmissão de dados de até 1.2Gbps;
7.16 Deve suportar operação em tri-raio e em 2.4GHz com 02 (dois) Spatial Streams Single User (SU) MIMO, com taxa de transmissão de dados de até 574Mbps;
7.17 Os equipamentos APs devem possuir funcionalidade de coexistência com redes celulares de forma a minimizar as interferências das mesmas;
7.18 Possuir potência máxima de transmissão para frequências de 2.4GHz de no mínimo +26 dBm.
7.19 Possuir potência máxima de transmissão para frequências de 5GHz de no mínimo + 26dBm.
7.20 Capacidade de configurar a potência de transmissão em incrementos de 0.5 dBm;

7.21 Deve permitir funcionamento em modo gerenciado por controladora, para otimização de performance de rede, roaming, segurança, todos os Pontos de Acesso criam um tunel com todo tráfego 
centralizado para o gerenciamento;

7.22 Deve permitir funcionamento em modo auto gerenciado, sem a necessidade de uma controladora WLAN, onde o próprio Ponto de Acesso pode operar como um Controladora Virtual.
7.23 Deve permitir o gerenciamento através de plataforma nuvem (cloud).
7.24 Deve permitir o gerenciamento através de plataforma local (on-premise).
7.25 Para implementações em larga escala, o Ponto de Acesso deve configurar-se automaticamente ao ser conectado na rede, sendo provisionado através da ferramenta de gerenciamento;
7.26 Possuir LED’s multicoloridos indicativos do estado de operação e da atividade do rádio;
7.27 Deve possuir 01 (uma) interface de rede 10/100/1000-BaseT (RJ-45) com as seguintes características:

7.27.1 • Auto-sensing link speed e MDI/MDX;
7.27.2 • PoE-PD: 48Vdc (nominal) 802.3at/802.3bt (classe 3 ou superior);
7.27.3 • 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE);
7.28 Deve operar em condições de temperatura entre -40ºC e 55ºC, e humidade entre 5% e 95%;
7.29 Possuir botão de reset que permita reset de fábrica do equipamento;
7.30 Possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha de comando CLI;
7.31 Possuir interface de radio Bluetooth 5 integrada, com no mínimo as seguintes caracteristicas:

7.31.1 • Potência de transmissão no mínimo de 8 dBm (classe 1) e sensibilidade de recepção mínima de -95 dBm;
7.31.2 Deve possuir interface Zigbee para integraçao com dispositivos de IoT (Internet of Things) integrada ao equipamento, com no mínimo as seguintes características:
7.32 • Potência de transmissão no mínimo de 8 dBm e sensibilidade de recepção mínima de -97 dBm;

7.32.1 Deve possuir certificação IP66 e IP67
7.33 Possuir kits  de montagem opcionais para instalar o AP em variedade de superfícies
7.34 O equipamento deverá possuir registro na ANATEL;
7.35 O certificado da ANATEL deverá ser apresentado na entrega do equipamento;
7.36 Deve permitir o gerenciamento através de plataforma local (on-premise).
7.37 Para implementações em larga escala, o Ponto de Acesso deve configurar-se automaticamente ao ser conectado na rede, sendo provisionado através da ferramenta de gerenciamento;
7.38 Possuir LED’s multicoloridos indicativos do estado de operação e da atividade do rádio;
7.39 Deve possuir 01 (uma) interface de rede 10/100/1000BASE-T Ethernet  (RJ-45) com as seguintes características:

7.39.1 • Auto-sensing link speed e MDI/MDX;
7.39.2 • 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE);
7.40 Deve possuir 01 (uma) interface de rede SmartRate/Multigigabit (RJ-45) com velocidade de até 2.5Gbps com as seguintes características:
7.40.1 • Auto-sensing link speed (100/1000/2500BASE-T) e MDI/MDX;
7.40.2 • 2.5 Gbps speed conforme especificações de NBase-T e 802.3bz;
7.40.3 • PoE-PD: 48Vdc (nominal) 802.3af/802.3at/802.3bt (classe ou superior);
7.40.4 • 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE);
7.40 Suportar a funcionalidade de Link aggregation (LACP) nas portas de uplink para redundância ou aumento de capacidade;
7.41 Deve operar em condições de temperatura entre 0ºC e 50ºC, e humidade entre 5% e 93%;
7.42 Deve possuir MTBF (Ment Time Between Failure (MTBF) de no mínimo 560.000 (quinhentos e sessenta mil) horas;
7.43 Possuir botão de reset que permita reset de fábrica do equipamento;
7.44 Possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha de comando CLI;
7.45 Possuir interface USB2.0;
7.46 Possuir interface de radio Bluetooth 5 integrada, com no mínimo as seguintes caracteristicas:

7.46.1 • Potência de transmissão no mínimo de 8 dBm (classe 1) e sensibilidade de recepção mínima de -95 dBm;



7.47 Deve possuir interface IoT (Internet of Things) integrada ao equipamento, com no mínimo as seguintes características:
7.47.1 • Potência de transmissão no mínimo de 8 dBm e sensibilidade de recepção mínima de -97 dBm;
7.48 Possuir slot de segurança Kensington;
7.49 Possuir estrutura que permita fixação do equipamento em teto e parede e fornecer acessórios para que possa ser feita a fixação;
7.50 Possuir kits  de montagem opcionais para instalar o AP em variedade de superfícies
7.51 O equipamento deverá possuir registro na ANATEL;
7.52 O certificado da ANATEL deverá ser apresentado na entrega do equipamento;


