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SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
A N E X O  I –  D 

 

1. ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

1.1. Descrição Técnica dos Objetos: 

LOTE 
1 

ITEM 1 - SWITCH DISTRIBUIÇAO DE  24  PORTAS SFP+ E 4 PORTAS SFP 
1/10/25G 

1.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

1.1.1. Deve possuir no mínimo 24 portas 1/10G SFP+ e 4 portas adicionais 
com velocidade de 1/10/25G; 

1.1.1.1. Deverá suportar a inserção dos seguintes transceivers: 

1.1.1.1.1. SFP 1 Gigabit Ethernet: SX, LX e LH 

1.1.1.1.2. SFP+ 10 Gigabit Ethernet: SR, LR e ER; 

1.1.1.1.3. SFP28 25 Gigabit Ethernet: SR, eSR e LR; 

1.1.2. Possuir capacidade de associação das portas de acesso em grupo de, 
no mínimo, 8 (oito) portas, formando uma única interface lógica com as 
mesmas facilidades das interfaces originais, compatível com a norma IEEE 
802.3ad LACP. Deve ser possível criar pelo menos 8 grupos LACP. 

1.1.3. Possibilitar a configuração dinâmica de portas por software, 
permitindo a definição de portas ativas/inativas. 

1.1.4. Implementar VLANs por porta.  

1.1.5. Implementar VLANs compatíveis com o padrão IEEE 802.1q. 

1.1.6. Implementar mecanismo de seleção de quais VLANs serão 
permitidas através de trunk 802.1q.  

1.1.7. Possuir porta Ethernet pelo menos 10/100 Base-T dedicada para 
gerenciamento out-of-band. 

1.1.8. Deve possuir 1 interface RJ-45, USB-C ou serial para acesso console 
local 

1.2. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

1.2.1. Deve suportar fonte de alimentação interna redundante e hot- 
swappable de 100/240VAC.  As fontes deverão possuir alimentação 
independente, a fim de permitir a sua conexão a circuitos elétricos 
distintos. A fonte redundante deverá acompanhar o Switch. 

1.2.2. Deve permitir troca da fonte redundante sem interrupção do 
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funcionamento do switch. 

1.2.3. Suportar balanceamento de carga entre as fontes de alimentação 
redundantes, as fontes devem ser dimensionadas para permitir o completo 
funcionamento do switch com apenas 1 (uma) fonte. 

1.2.4. Deve possuir unidade de ventilação redundante e que permita 
substituição em caso de falha, sem necessidade da troca do switch. A 
unidade de ventilação redundante deverá acompanhar o Switch. 

1.3. DIMENSÕES 

1.3.1. Permitir ser montado em rack padrão de 19 (dezenove) polegadas, 
incluindo todos os acessórios necessários.  

1.4. VISUALIZAÇÃO 

1.4.1. Possuir LEDs para a indicação do status das portas e atividade, além 
de duplex.   

1.5. DESEMPENHO E EMPILHAMENTO 

1.5.1. Deve possui capacidade de empilhamento com até 10 elementos na 
pilha, sendo gerenciados através de um único IP; 

1.5.1.2. Deve  permitir o empilhamento através de cabo stacking ou DAC; 

1.5.1.3. Deverão ser fornecidos 1 (um) cabo de stacking ou DAC por switch 
para empilhamento com no mínimo 3 (três) metros; 

1.5.1.4  Deve possuir capaciade de empilhamento de 200Gbps 

1.5.2 Deve ser possível realizar empilhamento em até 10Kms, utilizando 
transceivers de longa distância; 

1.5.3. Deve possuir capacidade de comutação de no mínimo 880 Gbps; 

1.5.4. Deve possuir tabela para 25.000 endereços MAC. 

1.6. FUNCIONALIDADES DE CAMADA 2 

1.6.1. Deve implementar funcionalidade que permita a detecção de links 
unidirecionais; 

1.6.2. Deve implementar funcionalidade que permita a detecção de falhas 
de uplink; 

1.6.3. Deve implementar 4000 VLANs simultaneamente; 

1.6.4. Deve implementar MVRP (Multiple VLAN Registration Protocol) ou 
protocolo com função similar; 

1.6.5. Deve implementar LLDP (IEEE 802.1ab); 

1.6.6. Deve implementar LLDP-MED; 

1.6.7. Deve implementar PVST+, RPVST+ ou protocolo compatível; 

1.6.8. Deve implementar MSTP (IEEE 802.1s); 

1.7. FUNCIONALIDADES DE CAMADA 3 
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1.7.1. Deve implementar roteamento estático; 

1.7.2. Deve implementar OSPF; 

1.7.3. Deve implementar Policy-based Routing; 

1.7.4. Deve implementar VRRP ou protocolo com função similar; 

1.7.5. Deve implementar servidor DHCP; 

1.7.6. Deve implementar DHCP relay; 

1.8. MULTICAST 

1.8.1. Deve implementar PIM-SM ou PIM-DM; 

1.9. QOS 

1.9.1. Deve implementar controle de broadcast; 

1.9.2. Deve implementar rate limiting; 

1.9.3. Deve suportar espelhamento de portas; 

1.9.4. Implementar priorização de tráfego através do protocolo IEEE 
802.1p. 

1.9.10. Implementar pelo menos seis filas de prioridade por porta de saída 
(egress port). 

1.10. SEGURANÇA 

1.10.1. Deve implementar controle de acesso baseado em perfis (Role 
Based Access Control)  

1.10.2. Implementar controle de acesso por porta, usando o padrão IEEE 
802.1x (Port Based Network Access Control). Devem ser atendidos, no 
mínimo, os seguintes requisitos: 

1.10.2.1. Sessões por porta; 

1.10.2.2. VLAN, ACL; 

1.10.3. Implementar “accounting” das conexões IEEE 802.1x. O switch 
(cliente AAA) deve ser capaz de enviar, ao servidor AAA, pelo menos as 
seguintes informações sobre a conexão:  

1.10.3.1. Nome do usuário;  

1.10.3.2. Switch em que o computador do usuário está conectado;  

1.10.3.3. Endereço MAC da máquina utilizada pelo usuário;  

1.10.3.4. Endereço IP do usuário; 

1.10.4. Deve implementar RADIUS ou TACACS+; 

1.10.5. Deve implementar autenticação baseada em web; 

1.10.6. Integração com ferramenta de controle de acesso; 

1.11. GERENCIAMENTO 
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1.11.1. Deve suportar duas imagens de software na flash; 

1.11.2. Deve suportar múltiplos arquivos de configuração na flash; 

1.11.3. Deve permitir o agendamento de tarefas, permitindo executar um 
comando ou grupo de comandos em um dia e horário específicos; 

1.11.4. 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); 

1.11.5. Deve suportar canal seguro para comunicação com o sistema de 
gerenciamento. Por exemplo: IPSec, SSL ou similar; 

1.11.6. Deve implementar sFlow ou mecanismo/protocolo com função 
similar; 

1.11.7. Deve possuir interface web para configuração; 

1.11.8. Deve implementar Syslog; 

1.11.9. Deve implementar SNMP v1/v2/v3; 

1.11.10. Deve permitir gerar notificação caso seja excedido o limite de 
MACs; 

1.11.11. Deve implementar compatibilidade com o protocolo CDP para 
provisionamento de telefones IP; 

1.11.12. Deve implementar a configuração automática de Access Point 
wireless do mesmo fabricante quando conectado ao switch. Devem ser 
suportados os seguintes parâmetros para a configuração automática: 
VLAN, CoS, largura de banda máxima, potência PoE e prioridade PoE; 

1.12. LICENCIAMENTO 

1.12.1. Deve ser fornecido com a versão de software mais completa 
disponível para o equipamento; 

1.12.2. Deve ser fornecido com todas as licenças de software necessárias 
para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis 
para o equipamento; 

1.12.3. Deve possuir Certificado de Homologação na Anatel, de acordo 
com a Resolução nº 242; 

1.12.4. Conforme disposto no item I do artigo 15 da lei 8.666, de 21 de 
junho de 1993 (I - Atender ao princípio de padronização, que imponha 
compatibilidade técnica e de desempenho, observadas, quando for o caso, 
as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas), 
este item, por questões de compatibilidade, gerência, suporte e garantia, 
deve ser do mesmo fabricante dos equipamentos deste grupo (lote); 

1.12.5. Deve possuir garantia vitalícia. Adicionalmente, o switch core deve 
ser fornecido com suporte por 5 anos do fabricante respeitando o SLA de 
substituição de peças no próximo dia útil. 

_____________________________________________________________ 
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ITEM 2 - SWITCH ACESSO DE 48 PORTAS 1 GIGABIT TIPO 1 

2.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

2.1.1. Possuir, no mínimo, 48 portas 10/100/1000. 

2.1.2. Deverá possuir para uplink, no mínimo, 4 (quatro) portas SFP+ 
TenGigabit Ethernet, além das 48 portas UTP solicitadas anteriormente. 

2.1.2.1. Deverá suportar a inserção dos seguintes transceivers para uplink: 

2.1.2.1.1. SFP 1 Gigabit Ethernet: SR e LR; 

2.1.2.1.2. SFP+ 10 Gigabit Ethernet: SR, LR e ER; 

2.1.3. Possuir capacidade de associação das portas de uplink em grupo de 
duas portas, formando uma única interface lógica com as mesmas 
facilidades das interfaces originais, compatível com a norma IEEE 802.3ad. 

2.1.4. As interfaces 10/100/1000 devem obedecer às normas técnicas 
IEEE802.3 (10BaseT), IEEE802.3u (100BaseTX), 802.3ab (1000BaseT) e 
IEEE802.3x (Flow Control). 

2.1.5. Todas as portas Ethernet 10/100/1000 devem suportar auto 
configuração de crossover (Auto MDIX) 

2.1.6. Todas as portas Ethernet 10/100/1000 devem suportar configuração 
Half-Duplex e Full-Duplex, com a opção de negociação automática. 

2.1.7. Possuir capacidade de associação das portas de acesso em grupo de, 
no mínimo, 8 (oito) portas, formando uma única interface lógica com as 
mesmas facilidades das interfaces originais, compatível com a norma IEEE 
802.3ad LACP. Deve ser possível criar pelo menos 8 grupos LACP. 

2.1.8. Possibilitar a configuração dinâmica de portas por software, 
permitindo a definição de portas ativas/inativas. 

2.1.9. Implementar VLANs por porta. 

2.1.10. Implementar VLANs compatíveis com o padrão IEEE 802.1q. 

2.1.11. Implementar mecanismo de seleção de quais VLANs serão 
permitidas através de trunk 802.1q. 

2.1.12. Deve ser permitida a configuração dessa seleção de forma 
dinâmica. 

2.2. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

2.2.1. Possuir fonte de alimentação AC bivolt, com seleção automática de 
tensão (na faixa de 100 a 240V) e frequência (de 50/60 Hz). 

2.2.2. Deve implementar 802.3az para eficiência energética. 

2.2.3. Possuir cabo de alimentação para a fonte. 

2.3. DIMENSÕES 

2.3.1. Permitir ser montado em rack padrão de 19 (dezenove) polegadas, 
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incluindo todos os acessórios necessários. 

2.3.2. Deve possuir no máximo 1 Rack Unit (RU). 

 

2.4. VISUALIZAÇÃO 

2.4.1. Possuir LEDs para a indicação do status das portas, atividade e 
duplex. 

2.5. DESEMPENHO E EMPILHAMENTO 

2.5.1. Acompanhar módulo de empilhamento e o respectivo cabo stacking 
com no mínimo 50 cm de comprimento; 

2.5.1.1. Alternativamente, serão aceitos switches cujo empilhamento 
ocorre através das interfaces 10 GbE disponíveis no equipamento. Neste 
caso, deve ser fornecido 1 (um) cabo do tipo DAC SFP+ com pelo menos 1 
metros de comprimento. 

2.5.2. Deve possuir capacidade de encaminhamento de no mínimo 100 
Mpps; 

2.5.3. Deve possuir capacidade de comutação de no mínimo 170 Gbps; 

2.5.4. Deve possuir tabela para 32.000 endereços MAC; 

2.6. FUNCIONALIDADES DE CAMADA 2 

2.6.1. Deve implementar funcionalidade que permita a detecção de links 
unidirecionais; 

2.6.2. Deve implementar funcionalidade que permita a detecção de falhas 
de uplink; 

2.6.3. Deve implementar 2000 VLANs simultaneamente; 

2.6.4. Deve implementar MVRP (Multiple VLAN Registration Protocol) ou 
protocolo com função similar; 

2.6.5. Deve implementar LLDP (IEEE 802.1ab); 

2.6.6. Deve implementar LLDP-MED; 

2.6.7. Deve implementar PVST+, RPVST+ ou protocolo compatível; 

2.6.8. Deve implementar MSTP (IEEE 802.1s); 

2.7. FUNCIONALIDADES DE CAMADA 3 

2.7.1. Deve implementar roteamento estático; 

2.7.2. Deve implementar OSPF; 

2.7.3. Deve implementar Policy-based Routing; 

2.7.4. Deve implementar VRRPv3 ou protocolo com função similar; 

2.7.5. Deve implementar roteamento baseado em políticas (PBR); 

2.7.6. Deve implementar servidor DHCP; 
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2.7.7. Deve implementar DHCP snooping; 

2.7.8. Deve implementar DHCP relay; 

2.7.9. Deve implementar Gateway mDNS, com suporte a Apple Bonjour; 

2.8. MULTICAST 

2.8.1. Deve implementar PIM-SM ou PIM-DM; 

2.9. QOS 

2.9.1. Deve implementar controle de broadcast; 

2.9.2. Deve implementar rate limiting para pacotes ICMP; 

2.9.3. Deve implementar rate limiting para tráfego broadcast e multicast; 

2.9.4. Deve implementar rate limiting baseado em tráfego classificado por 
uma ACL; 

2.9.5. Deve suportar espelhamento de portas; 

2.9.6. Deve suportar espelhamento de tráfego selecionado por uma ACL; 

2.9.7. Deve suportar espelhamento de tráfego para um switch remoto; 

2.9.8. Deve suportar espelhamento de VLANs 

2.9.9. Implementar priorização de tráfego através do protocolo IEEE 
802.1p. 

2.9.10. Implementar pelo menos seis filas de prioridade por porta de saída 
(egress port). 

2.10. SEGURANÇA 

2.10.1. Deve implementar controle de acesso baseado em perfis (Role 
Based Access Control)  

2.10.2. Deve implementar VLANs privadas, de forma que permita o 
isolamento de tráfego de uma porta de acesso das demais portas de 
acesso de uma mesma VLAN, permitindo acesso apenas para as portas de 
Uplink (porta promíscua); 

2.10.3. Implementar controle de acesso por porta, usando o padrão IEEE 
802.1x (Port Based Network Access Control). Devem ser atendidos, no 
mínimo, os seguintes requisitos: 

2.10.3.1. Sessões por porta; 

2.10.3.2. VLAN, ACL; 

2.10.3.3. Critical VLAN. 

2.10.4. Implementar “accounting” das conexões IEEE 802.1x. O switch 
(cliente AAA) deve ser capaz de enviar, ao servidor AAA, pelo menos as 
seguintes informações sobre a conexão:  
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2.10.4.1. Nome do usuário;  

2.10.4.2. Switch em que o computador do usuário está conectado;  

2.10.4.3. Endereço MAC da máquina utilizada pelo usuário;  

2.10.4.4. Endereço IP do usuário; 

2.10.5. Deve implementar RADIUS ou TACACS+; 

2.10.6. Deve implementar autenticação baseada em web; 

2.10.7. Integração com ferramenta de controle de acesso 

2.11. GERENCIAMENTO 

2.11.1. Deve suportar duas imagens de software na flash; 

2.11.2. Deve suportar múltiplos arquivos de configuração na flash; 

2.11.3. Deve permitir o agendamento de tarefas, permitindo executar um 
comando ou grupo de comandos em um dia e horário específicos; 

2.11.4. Deve suportar a autoconfiguração dos switches através de DHCP e 
software de gerenciamento, sem necessidade de nenhuma intervenção no 
switch (com configuração de fábrica); 

2.11.5. Deve suportar gerenciamento através de plataforma de nuvem do 
mesmo fabricante, com funcionalidades de gerenciamento de 
configuração, alertas e notificações e gerenciamento de firmware, sem 
necessidade de instalação de nenhum software ou dispositivo on-site; 

2.11.6. Deve suportar canal seguro para comunicação com o sistema de 
gerenciamento. Por exemplo: IPSec, SSL ou similar; 

2.11.7. Deve possuir interface web para configuração; 

2.11.8. Deve implementar sFlow ou mecanismo/protocolo com função 
similar; 

2.11.9. Deve suportar Digital Optical Monitoring (DOM) para transceivers 
ópticos; 

2.11.10. Deve implementar Syslog, desejável envio por camada segura; 

2.11.11. Deve implementar SNMP v1/v2/v3; 

2.11.12. Deve permitir gerar notificação caso seja excedido o limite de 
MACs; 

2.11.13. Deve implementar compatibilidade com o protocolo CDP para 
provisionamento de telefones IP; 

2.11.14. Deve implementar o isolamento de um Access Point rogue 
conectado ao switch, quando este for detectado por solução de WLAN do 
mesmo fabricante; 

2.11.15. Deve implementar a configuração automática de Access Point 
wireless do mesmo fabricante quando conectado ao switch. Devem ser 
suportados os seguintes parâmetros para a configuração automática: 
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VLAN, CoS, largura de banda máxima, potência PoE e prioridade PoE; 

2.11.16. Deve suportar o encaminhamento de tráfego para controladora 
wireless do mesmo fabricante para inspeção e controle de acesso; 

2.11.17. Deverá suportar gerenciamento através de plataforma de nuvem 
do mesmo fabricante, com funcionalidades de gerenciamento de 
configuração, alertas e notificações e gerenciamento de firmware; 

2.12. LICENCIAMENTO 

2.12.1. Deve ser fornecido com a versão de software mais completa 
disponível para o equipamento; 

2.12.2. Deve ser fornecido com todas as licenças de software necessárias 
para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis 
para o equipamento; 

2.12.3. Deve possuir Certificado de Homologação na Anatel, de acordo 
com a Resolução nº 242; 

2.12.4. Conforme disposto no item I do artigo 15 da lei 8.666, de 21 de 
junho de 1993 (I - Atender ao princípio de padronização, que imponha 
compatibilidade técnica e de desempenho, observadas, quando for o caso, 
as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas), 
este item, por questões de compatibilidade, gerência, suporte e garantia, 
deve ser do mesmo fabricante dos equipamentos deste grupo (lote); 

2.12.5. Deve possuir garantia vitalícia. Para reposição de peças deverá 
respeitar o SLA de substituição de até 10 dias úteis. 

_____________________________________________________________ 

SUB-ITEM 3 - SWITCH ACESSO DE 48 PORTAS POE 1 GIGABIT TIPO 2 

3.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

3.1.1. Possuir, no mínimo, 48 portas 10/100/1000, suportando o padrão 
802.3af (15,4W PoE) e 802.3at (30W PoE+) em todas as 48 portas com, 
pelo menos, 370W disponíveis para PoE/PoE+ (15,4W para 24 portas 
simultaneamente ou 30W em 12 portas simultaneamente). 

3.1.2. Deverá possuir para uplink, no mínimo, 4 (quatro) portas SFP Gigabit 
Ethernet, além das 24 portas UTP solicitadas anteriormente. 

3.1.2.1. Deverá suportar a inserção dos seguintes transceivers para uplink: 

3.1.2.1.1. SFP 1 Gigabit Ethernet: SX, LX e LH; 

3.1.3. Possuir capacidade de associação das portas de uplink em grupo de 
duas portas, formando uma única interface lógica com as mesmas 
facilidades das interfaces originais, compatível com a norma IEEE 802.3ad. 

3.1.4. As interfaces 10/100/1000 devem obedecer às normas técnicas 
IEEE802.3 (10BaseT), IEEE802.3u (100BaseTX), 802.3ab (1000BaseT) e 
IEEE802.3x (Flow Control). 

3.1.5. Todas as portas Ethernet 10/100/1000 devem suportar 
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autoconfiguração de crossover (Auto MDIX) 

3.1.6. Todas as portas Ethernet 10/100/1000 devem suportar configuração 
Half-Duplex e Full-Duplex, com a opção de negociação automática. 

3.1.7. Possuir capacidade de associação das portas de acesso em grupo de, 
no mínimo, 8 (oito) portas, formando uma única interface lógica com as 
mesmas facilidades das interfaces originais, compatível com a norma IEEE 
802.3ad LACP. Deve ser possível criar pelo menos 8 grupos LACP. 

3.1.8. Possibilitar a configuração dinâmica de portas por software, 
permitindo a definição de portas ativas/inativas. 

3.1.9. Implementar VLANs por porta. 

3.1.10. Implementar VLANs compatíveis com o padrão IEEE 802.1q. 

3.1.11. Implementar mecanismo de seleção de quais VLANs serão 
permitidas através de trunk 802.1q. 

3.1.12. Deve ser permitida a configuração dessa seleção de forma 
dinâmica. 

3.2. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

3.2.1. Possuir fonte de alimentação AC bivolt, com seleção automática de 
tensão (na faixa de 100 a 240V) e frequência (de 50/60 Hz). 

3.2.2. A fonte de alimentação deverá possuir no mínimo 370W para 
alimentação PoE, além da energia necessária para funcionamento do 
switch. Não serão aceitos dispositivos externos para complementação de 
energia PoE no switch. 

3.2.3. Deve implementar 802.3az para eficiência energética. 

3.2.4. Possuir cabo de alimentação para a fonte. 

3.3. DIMENSÕES 

3.3.1. Permitir ser montado em rack padrão de 19 (dezenove) polegadas, 
incluindo todos os acessórios necessários. 

3.3.2. Deve possuir no máximo 1 Rack Unit (RU). 

3.4. VISUALIZAÇÃO 

3.4.1. Possuir LEDs para a indicação do status das portas, atividade, duplex 
e PoE. 

3.5. DESEMPENHO 

3.5.1. Possuir arquitetura de hardware do tipo non-blocking; 

3.5.2. Deve possuir capacidade de encaminhamento de no mínimo 75 
Mpps; 

3.5.3. Deve possuir capacidade de comutação de no mínimo 104 Gbps; 

3.5.4. Deve possuir tabela para 16.000 endereços MAC; 

3.6. FUNCIONALIDADES DE CAMADA 2 
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3.6.1. Deve implementar funcionalidade que permita a detecção de links 
unidirecionais; 

3.6.2. Deve implementar funcionalidade que permita a detecção de falhas 
de uplink; 

3.6.3. Deve implementar 512 VLANs simultaneamente; 

3.6.4. Deve implementar MVRP (Multiple VLAN Registration Protocol) ou 
protocolo com função similar; 

3.6.5. Deve implementar LLDP (IEEE 802.1ab); 

3.6.6. Deve implementar LLDP-MED; 

3.6.7. Deve implementar PVST+, RPVST+ ou protocolo compatível; 

3.6.8. Deve implementar MSTP (IEEE 802.1s); 

3.7. MULTICAST 

3.7.1. Deve implementar pelo menos IGMPv2 e MLDv2; 

3.8. QOS 

3.8.1. Deve implementar controle de broadcast; 

3.8.2. Deve implementar rate limiting para pacotes ICMP; 

3.8.3. Deve implementar rate limiting para tráfego broadcast e multicast; 

3.8.4. Deve suportar espelhamento de portas; 

3.8.5. Deve suportar espelhamento de tráfego selecionado por uma ACL; 

3.8.6. Deve suportar espelhamento de tráfego para um switch remoto; 

3.8.7. Deve suportar espelhamento de VLANs. 

3.8.8. Implementar priorização de tráfego através do protocolo IEEE 
802.1p. 

3.8.9. Implementar pelo menos quatro filas de prioridade por porta de 
saída (egress port). 

3.9. SEGURANÇA 

3.9.1. Implementar controle de acesso por porta, usando o padrão IEEE 
802.1x (Port Based Network Access Control). Devem ser atendidos, no 
mínimo, os seguintes requisitos: 

3.9.1.1. Sessões por porta; 

3.9.1.2. VLAN, ACL; 

3.9.1.3. Critical VLAN. 

3.9.2. Implementar “accounting” das conexões IEEE 802.1x. O switch 
(cliente AAA) deve ser capaz de enviar, ao servidor AAA, pelo menos as 
seguintes informações sobre a conexão:  

3.9.2.1. Nome do usuário;  
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3.9.2.2. Switch em que o computador do usuário está conectado;  

3.9.2.3. Endereço MAC da máquina utilizada pelo usuário;  

3.9.2.4. Endereço IP do usuário; 

3.9.3. Deve implementar RADIUS e TACACS+; 

3.9.4. Deve implementar autenticação baseada em web; 

3.9.5. Integração com ferramenta de controle de acesso. 

3.10. GERENCIAMENTO 

3.10.1. Deve suportar duas imagens de software na flash; 

3.10.2. Deve suportar múltiplos arquivos de configuração na flash; 

3.10.3. Deve permitir o agendamento de tarefas, permitindo executar um 
comando ou grupo de comandos em um dia e horário específicos; 

3.10.4. Deve possuir interface web para configuração; 

3.10.5. Deve suportar Digital Optical Monitoring (DOM) para transceivers 
ópticos; 

3.10.6. Deve implementar Syslog, desejável envio por camada segura; 

3.10.7. Deve implementar SNMP v1/v2/v3; 

3.10.8. Deve permitir gerar notificação caso seja excedido o limite de 
MACs; 

3.10.9. Deve implementar compatibilidade com o protocolo CDP para 
provisionamento de telefones IP; 

3.10.10. Deve implementar o isolamento de um Access Point rogue 
conectado ao switch, quando este for detectado por solução de WLAN do 
mesmo fabricante; 

3.10.11. Deve implementar a configuração automática de Access Point 
wireless do mesmo fabricante quando conectado ao switch. Devem ser 
suportados os seguintes parâmetros para a configuração automática: 
VLAN, CoS, largura de banda máxima, potência PoE e prioridade PoE; 

3.10.12. Deverá suportar gerenciamento através de plataforma de nuvem 
do mesmo fabricante, com funcionalidades de gerenciamento de 
configuração, alertas e notificações e gerenciamento de firmware; 

3.11. LICENCIAMENTO 

3.11.1. Deve ser fornecido com a versão de software mais completa 
disponível para o equipamento; 

3.11.2. Deve ser fornecido com todas as licenças de software necessárias 
para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis 
para o equipamento; 

3.11.3. Deve possuir Certificado de Homologação na Anatel, de acordo 
com a Resolução nº 242; 



 
Fls.__________ 

Processo n.º 23069.150867/2020-78 

____________________________________________________________________ 
Switch – Especificações -  Jul 2020                                                                           Pág. 13/23 

 

3.11.4. Conforme disposto no item I do artigo 15 da lei 8.666, de 21 de 
junho de 1993 (I - Atender ao princípio de padronização, que imponha 
compatibilidade técnica e de desempenho, observadas, quando for o caso, 
as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas), 
este item, por questões de compatibilidade, gerência, suporte e garantia, 
deve ser do mesmo fabricante dos equipamentos deste grupo (lote); 

3.11.5. Deve possuir garantia vitalícia. Para reposição de peças deverá 
respeitar o SLA de substituição de até 10 dias úteis. 

_____________________________________________________________ 

ITEM 4 - SWITCH ACESSO DE 24 PORTAS POE 1 GIGABIT TIPO 3 

4.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

4.1.1. Possuir, no mínimo, 24 portas 10/100/1000, suportando o padrão 
802.3af (15,4W PoE) e 802.3at (30W PoE+) em todas as 24 portas com, 
pelo menos, 185W disponíveis para PoE/PoE+ (15,4W para 12 portas 
simultaneamente ou 30W em 6 portas simultaneamente). 

4.1.2. Deverá possuir para uplink, no mínimo, 4 (quatro) portas SFP Gigabit 
Ethernet, além das 24 portas UTP solicitadas anteriormente. 

4.1.2.1. Deverá suportar a inserção dos seguintes transceivers para uplink: 

4.1.2.1.1. SFP 1 Gigabit Ethernet: SX, LX e LH; 

4.1.3. Possuir capacidade de associação das portas de uplink em grupo de 
duas portas, formando uma única interface lógica com as mesmas 
facilidades das interfaces originais, compatível com a norma IEEE 802.3ad. 

4.1.4. As interfaces 10/100/1000 devem obedecer às normas técnicas 
IEEE802.3 (10BaseT), IEEE802.3u (100BaseTX), 802.3ab (1000BaseT) e 
IEEE802.3x (Flow Control). 

4.1.5. Todas as portas Ethernet 10/100/1000 devem suportar 
autoconfiguração de crossover (Auto MDIX) 

4.1.6. Todas as portas Ethernet 10/100/1000 devem suportar configuração 
Half-Duplex e Full-Duplex, com a opção de negociação automática. 

4.1.7. Possuir capacidade de associação das portas de acesso em grupo de, 
no mínimo, 8 (oito) portas, formando uma única interface lógica com as 
mesmas facilidades das interfaces originais, compatível com a norma IEEE 
802.3ad LACP. Deve ser possível criar pelo menos 8 grupos LACP. 

4.1.8. Possibilitar a configuração dinâmica de portas por software, 
permitindo a definição de portas ativas/inativas. 

4.1.9. Implementar VLANs por porta. 

4.1.10. Implementar VLANs compatíveis com o padrão IEEE 802.1q. 

4.1.11. Implementar mecanismo de seleção de quais VLANs serão 
permitidas através de trunk 802.1q. 

4.1.12. Deve ser permitida a configuração dessa seleção de forma 
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dinâmica. 

4.2. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

4.2.1. Possuir fonte de alimentação AC bivolt, com seleção automática de 
tensão (na faixa de 100 a 240V) e frequência (de 50/60 Hz). 

4.2.2. A fonte de alimentação deverá possuir no mínimo 185W para 
alimentação PoE, além da energia necessária para funcionamento do 
switch. Não serão aceitos dispositivos externos para complementação de 
energia PoE no switch. 

4.2.3. Deve implementar 802.3az para eficiência energética. 

4.2.4. Possuir cabo de alimentação para a fonte. 

4.3. DIMENSÕES 

4.3.1. Permitir ser montado em rack padrão de 19 (dezenove) polegadas, 
incluindo todos os acessórios necessários. 

4.3.2. Deve possuir no máximo 1 Rack Unit (RU). 

4.4. VISUALIZAÇÃO 

4.4.1. Possuir LEDs para a indicação do status das portas, atividade, duplex 
e PoE. 

4.5. DESEMPENHO 

4.5.1. Possuir arquitetura de hardware do tipo non-blocking; 

4.5.2. Deve possuir capacidade de encaminhamento de no mínimo 40 
Mpps; 

4.5.3. Deve possuir capacidade de comutação de no mínimo 56 Gbps; 

4.5.4. Deve possuir tabela para 16.000 endereços MAC; 

4.6. FUNCIONALIDADES DE CAMADA 2 

4.6.1. Deve implementar funcionalidade que permita a detecção de links 
unidirecionais; 

4.6.2. Deve implementar funcionalidade que permita a detecção de falhas 
de uplink; 

4.6.3. Deve implementar 512 VLANs simultaneamente; 

4.6.4. Deve implementar MVRP (Multiple VLAN Registration Protocol) ou 
protocolo com função similar; 

4.6.5. Deve implementar LLDP (IEEE 802.1ab); 

4.6.6. Deve implementar LLDP-MED; 

4.6.7. Deve implementar PVST+, RPVST+ ou protocolo compatível; 

4.6.8. Deve implementar MSTP (IEEE 802.1s); 

4.7. MULTICAST 
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4.7.1. Deve implementar pelo menos IGMPv2 e MLDv2; 

4.8. QOS 

4.8.1. Deve implementar controle de broadcast; 

4.8.2. Deve implementar rate limiting para pacotes ICMP; 

4.8.3. Deve implementar rate limiting para tráfego broadcast e multicast; 

4.8.4. Deve suportar espelhamento de portas; 

4.8.5. Deve suportar espelhamento de tráfego selecionado por uma ACL; 

4.8.6. Deve suportar espelhamento de tráfego para um switch remoto; 

4.8.7. Deve suportar espelhamento de VLANs. 

4.8.8. Implementar priorização de tráfego através do protocolo IEEE 
802.1p. 

4.8.9. Implementar pelo menos quatro filas de prioridade por porta de 
saída (egress port). 

4.9. SEGURANÇA 

4.9.1. Implementar controle de acesso por porta, usando o padrão IEEE 
802.1x (Port Based Network Access Control). Devem ser atendidos, no 
mínimo, os seguintes requisitos: 

4.9.1.1. Sessões por porta; 

4.9.1.2. VLAN, ACL; 

4.9.1.3. Critical VLAN. 

4.9.2. Implementar “accounting” das conexões IEEE 802.1x. O switch 
(cliente AAA) deve ser capaz de enviar, ao servidor AAA, pelo menos as 
seguintes informações sobre a conexão:  

4.9.2.1. Nome do usuário;  

4.9.2.2. Switch em que o computador do usuário está conectado;  

4.9.2.3. Endereço MAC da máquina utilizada pelo usuário;  

4.9.2.4. Endereço IP do usuário; 

4.9.3. Deve implementar RADIUS e TACACS+; 

4.9.4. Deve implementar autenticação baseada em web; 

4.9.5. Integração com ferramenta de controle de acesso. 

4.10. GERENCIAMENTO 

4.10.1. Deve suportar duas imagens de software na flash; 

4.10.2. Deve suportar múltiplos arquivos de configuração na flash; 

4.10.3. Deve permitir o agendamento de tarefas, permitindo executar um 
comando ou grupo de comandos em um dia e horário específicos; 
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4.10.4. Deve possuir interface web para configuração; 

4.10.5. Deve suportar Digital Optical Monitoring (DOM) para transceivers 
ópticos; 

4.10.6. Deve implementar Syslog, desejável envio por camada segura; 

4.10.7. Deve implementar SNMP v1/v2/v3; 

4.10.8. Deve permitir gerar notificação caso seja excedido o limite de 
MACs; 

4.10.9. Deve implementar compatibilidade com o protocolo CDP para 
provisionamento de telefones IP; 

4.10.10. Deve implementar o isolamento de um Access Point rogue 
conectado ao switch, quando este for detectado por solução de WLAN do 
mesmo fabricante; 

4.10.11. Deve implementar a configuração automática de Access Point 
wireless do mesmo fabricante quando conectado ao switch. Devem ser 
suportados os seguintes parâmetros para a configuração automática: 
VLAN, CoS, largura de banda máxima, potência PoE e prioridade PoE; 

4.10.12. Deverá suportar gerenciamento através de plataforma de nuvem 
do mesmo fabricante, com funcionalidades de gerenciamento de 
configuração, alertas e notificações e gerenciamento de firmware; 

4.11. LICENCIAMENTO 

4.11.1. Deve ser fornecido com a versão de software mais completa 
disponível para o equipamento; 

4.11.2. Deve ser fornecido com todas as licenças de software necessárias 
para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis 
para o equipamento; 

4.11.3. Deve possuir Certificado de Homologação na Anatel, de acordo 
com a Resolução nº 242; 

4.11.4. Conforme disposto no item I do artigo 15 da lei 8.666, de 21 de 
junho de 1993 (I - Atender ao princípio de padronização, que imponha 
compatibilidade técnica e de desempenho, observadas, quando for o caso, 
as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas), 
este item, por questões de compatibilidade, gerência, suporte e garantia, 
deve ser do mesmo fabricante dos equipamentos deste grupo (lote); 

4.11.5. Deve possuir garantia vitalícia. Para reposição de peças deverá 
respeitar o SLA de substituição de até 10 dias úteis. 

_____________________________________________________________ 

ITEM 5 – SWITCH DE ACESSO 24 PORTAS POE GIGABIT TIPO 4 

5.1. Características específicas: 

5.1.1. O switch deverá ser fornecido com no mínimo 24 (vinte e quatro) 
portas 10/100/1000 conector RJ-45; 
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5.1.2. Possuir, no mínimo, 24 portas 10/100/1000, suportando o padrão 
802.3af (15,4W PoE) e 802.3at (30W PoE+) em todas as 24 portas com, 
pelo menos, 370W disponíveis para PoE/PoE+ (15,4W para 24 portas 
simultaneamente ou 30W em 12 portas simultaneamente). 

5.1.3. Deverá possuir para uplink, no mínimo, 2 portas SFP, além das 24 
portas UTP solicitadas anteriormente, suportando transceiveres SFP com 
conector LC. 

5.1.4. Possuir capacidade de comutação de no mínimo 52 Gbps e de 
encaminhamento de 75 milhões de pps; 

5.1.5. Possuir fonte de alimentação em VAC 100-240 em 50/60 Hz com 
chaveamento automático; 

5.1.6. Suportar QoS nas seguintes funcionalidades: priorização IEEE 802.1p 
CoS e gerenciamento de filas (Strict Priority, WRR ou WFQ);  

5.1.7. Permitir a classificação, marcação e priorização de pacotes IP 
utilizando DSCP (Differentiated Services Code Point) para L3 e ToS (Type Of 
Service) para L2; 

5.1.8. Deve detectar telefones IPs conectados tanto do mesmo fabricante 
como de terceiros e automaticamente e configurar a porta para a VLAN de 
Voz (Voice VLAN); 

5.1.9. Suportar Jumbo Frames com tamanho de pacote em 9000 bytes; 

5.1.10. Implementar, no mínimo, 4000 VLANs em IEEE 802.1Q estáticas e, 
no mínimo, 256 funcionando simultaneamente; 

5.1.11. Implementar espelhamento de porta (port mirroring); 

5.1.12. Implementar Spanning-Tree para MSTP, RSTP e Root Guard – IEEE 
802.1w, IEEE 802.1s; 

5.1.13. Implementar roteamento estático; 

5.1.14. Possuir controle de broadcast e multicast por porta. Deve ser 
possível especificar limiares ("thresholds") individuais para tráfego 
tolerável de broadcast e multicast em cada porta do switch e enviar um 
trap SNMP quando o evento ocorrer; 

5.1.15. Implementar IGMP snooping v1 e v2; 

5.1.16. Implementar Link Aggregation no padrão IEEE 802.3ad; 

5.1.17. Ter a capacidade de endereçamento de no mínimo 16.000 
endereços MAC; 

5.1.18. Implementar o padrão de segurança IEEE 802.1X; 

5.1.19. Implementar as configurações de snooping para IGMP e DHCP; 

5.1.20. Deve implementar autenticação AAA - RADIUS e TACACS; 

5.1.21. Deve permitir a autenticação dos operadores através de base local 
e RADIUS; 
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5.1.22. Suportar os protocolos de autenticação em servidores RADIUS;  

5.1.23. Gerenciamento com interface GUI (web interface) e administração 
via software servidor de gerenciamento do fabricante.; 

5.1.24. Gerenciamento por linhas de comando (CLI); 

5.1.25. Implementar SNMPv2c e SNMPv3; 

5.1.26. Deve ter suporte obrigatório a consultas SNMP com retorno de 
estatísticas de todas as interfaces de rede do equipamento, gerenciamento 
de CPU e opcionalmente a conultas de temperatura interna do 
equipamento; 

5.1.27. Implementar protocolo NTP; 

5.1.28. Deve implementar LLDP e LLDP-MED; 

5.1.29. IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); 

5.1.30. Implementar o padrão de eficiência energética IEEE 802.3az; 

5.1.31. Deve suportar gerenciamento RMON implementando no mínimo 4 
grupos; 

5.1.32. Implementar o envio de logs gerados pelo switch a um servidor 
Syslog; 

5.1.33. Todas as funcionalidades disponibilizadas pelo fabricante e deverão 
estar disponíveis sem qualquer restrição de licença; 

5.1.34. Estar totalmente integrado em todas as suas funcionalidades com 
sistemas de gerenciamento do tipo NMS do mercado que aderem ao 
modelo FCAPS. Não serão aceitos switches que recusem qualquer acesso 
e/ou não suporte a um recurso disponibilizado pelo NMS; 

5.1.35. Certificado e/ou homologação da ANATEL. Tais documentos devem 
estar disponíveis no sítio da ANATEL para consulta no momento da 
apresentação da proposta; 

5.1.36. Os switches ofertados deverão estar em linha de fabricação e 
suporte dentro do fabricante. Não serão aceitos switches que se 
encontram descontinuados e/ou que receberam notificação de final de 
venda (EOS – End of Sale) no respectivo sítio da Internet do fabricante; 

5.1.37. Os equipamentos ofertados deverão ser novos e com embalagem 
do fabricante. Não serão aceitos switches vindos de reparos, 
recondicionados e/ou outra forma que demonstre que os switches tiveram 
uso anterior. 

5.1.38. Conforme disposto no item I do artigo 15 da lei 8.666, de 21 de 
junho de 1993 (I - Atender ao princípio de padronização, que imponha 
compatibilidade técnica e de desempenho, observadas, quando for o caso, 
as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas), 
este item, por questões de compatibilidade, gerência, suporte e garantia, 
deve ser do mesmo fabricante dos equipamentos deste grupo (lote); 

5.1.39. 'Deve possuir garantia vitalícia. Para reposição de peças deverá 
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respeitar o SLA de substituição de até 10 dias úteis. 

ITEM 6 – SWITCH DE ACESSO PORTAS 24 10/100/1000 E 4 PORTAS SFP 
1/10/25G – TIPO 5 

6.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

6.1.1. Deve possuir no mínimo 24 portas 10/100/1000BaseT Gigabit 
Ethernet BaseT e 4 portas SFP adicionais com velocidade de 1/10/25G; 

6.1.1.1. Deverá suportar a inserção dos seguintes transceivers: 

6.1.1.1.1. SFP 1 Gigabit Ethernet: SX, LX e LH 

6.1.1.1.2. SFP+ 10 Gigabit Ethernet: SR, LR e ER; 

6.1.1.1.3. SFP28 25 Gigabit Ethernet: SR, eSR e LR; 

6.1.2. Possuir capacidade de associação das portas de acesso em grupo de, 
no mínimo, 8 (oito) portas, formando uma única interface lógica com as 
mesmas facilidades das interfaces originais, compatível com a norma IEEE 
802.3ad LACP. Deve ser possível criar pelo menos 8 grupos LACP. 

6.1.3. Possibilitar a configuração dinâmica de portas por software, 
permitindo a definição de portas ativas/inativas. 

6.1.4. Implementar VLANs por porta. 

6.1.5. Implementar VLANs compatíveis com o padrão IEEE 802.1q. 

6.1.6. Implementar mecanismo de seleção de quais VLANs serão 
permitidas através de trunk 802.1q.  

6.1.7. Possuir porta Ethernet pelo menos 10/100 Base-T dedicada para 
gerenciamento out-of-band. 

6.1.8       Deve possuir 1 interface RJ-45, USB-C ou serial para acesso 
console local 

6.2. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

6.2.1. Deve suportar fonte de alimentação interna redundante e hot- 
swappable de 100/240VAC.  As fontes deverão possuir alimentação 
independente, a fim de permitir a sua conexão a circuitos elétricos 
distintos. A fonte redundante deverá acompanhar o Switch. 

6.2.2. Deve permitir troca da fonte redundante sem interrupção do 
funcionamento do switch. 

6.2.3. Suportar balanceamento de carga entre as fontes de alimentação 
redundantes, as fontes devem ser dimensionadas para permitir o completo 
funcionamento do switch com apenas 1 (uma) fonte. 

6.2.4. Deve possuir unidade de ventilação redundante e que permita 
substituição em caso de falha, sem necessidade da troca do switch. A 
unidade de ventilação redundante deverá acompanhar o Switch. 

6.3. DIMENSÕES 

6.3.1. Permitir ser montado em rack padrão de 19 (dezenove) polegadas, 
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incluindo todos os acessórios necessários.  

6.4. VISUALIZAÇÃO 

6.4.1. Possuir LEDs para a indicação do status das portas e atividade, além 
de duplex.   

6.5. DESEMPENHO E EMPILHAMENTO 

6.5.1. Deve possui capacidade de empilhamento com até 10 elementos na 
pilha, sendo gerenciados através de um único IP; 

6.5.1.2        Deve  permitir o empilhamento através de cabo stacking ou 
DAC; 

6.5.1.3        Deverão ser fornecidos 1 (um) cabo de stacking ou DAC por 
switch para empilhamento com no mínimo 3 (três) metros; 

6.5.1.4       Deve possuir capacidade de empilhamento de 200Gbps 

6.5.2 Deve ser possível realizar empilhamento em até 10Kms, utilizando 
transceivers de longa distância; 

6.5.3. Deve possuir capacidade de comutação de no mínimo 880 Gbps; 

6.5.4. Deve possuir tabela para 25.000 endereços MAC. 

6.6. FUNCIONALIDADES DE CAMADA 2 

6.6.1. Deve implementar funcionalidade que permita a detecção de links 
unidirecionais; 

6.6.2. Deve implementar funcionalidade que permita a detecção de falhas 
de uplink; 

6.6.3. Deve implementar 4000 VLANs simultaneamente; 

6.6.4. Deve implementar MVRP (Multiple VLAN Registration Protocol) ou 
protocolo com função similar; 

6.6.5. Deve implementar LLDP (IEEE 802.1ab); 

6.6.6. Deve implementar LLDP-MED; 

6.6.7. Deve implementar PVST+, RPVST+ ou protocolo compatível; 

6.6.8. Deve implementar MSTP (IEEE 802.1s); 

6.7. FUNCIONALIDADES DE CAMADA 3 

6.7.1. Deve implementar roteamento estático; 

6.7.2. Deve implementar OSPF; 

6.7.3. Deve implementar Policy-based Routing; 

6.7.4. Deve implementar VRRP ou protocolo com função similar; 

6.7.5. Deve implementar servidor DHCP; 

6.7.6. Deve implementar DHCP relay; 

6.8. MULTICAST 
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6.8.1. Deve implementar PIM-SM ou PIM-DM; 

6.9. QOS 

6.9.1. Deve implementar controle de broadcast; 

6.9.2. Deve implementar rate limiting; 

6.9.3. Deve suportar espelhamento de portas; 

6.9.4. Implementar priorização de tráfego através do protocolo IEEE 
802.1p. 

6.9.10. Implementar pelo menos seis filas de prioridade por porta de saída 
(egress port). 

6.10. SEGURANÇA 

6.10.1. Deve implementar controle de acesso baseado em perfis (Role 
Based Access Control)  

6.10.2. Implementar controle de acesso por porta, usando o padrão IEEE 
802.1x (Port Based Network Access Control). Devem ser atendidos, no 
mínimo, os seguintes requisitos: 

6.10.2.1. Sessões por porta; 

6.10.2.2. VLAN, ACL; 

6.10.3. Implementar “accounting” das conexões IEEE 802.1x. O switch 
(cliente AAA) deve ser capaz de enviar, ao servidor AAA, pelo menos as 
seguintes informações sobre a conexão:  

6.10.3.1. Nome do usuário;  

6.10.3.2. Switch em que o computador do usuário está conectado;  

6.10.3.3. Endereço MAC da máquina utilizada pelo usuário;  

6.10.3.4. Endereço IP do usuário; 

6.10.4. Deve implementar RADIUS ou TACACS+; 

6.10.5. Deve implementar autenticação baseada em web; 

6.10.6. Integração com ferramenta de controle de acesso; 

6.11. GERENCIAMENTO 

6.11.1. Deve suportar duas imagens de software na flash; 

6.11.2. Deve suportar múltiplos arquivos de configuração na flash; 

6.11.3. Deve permitir o agendamento de tarefas, permitindo executar um 
comando ou grupo de comandos em um dia e horário específicos; 

6.11.4. 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); 

6.11.5. Deve suportar canal seguro para comunicação com o sistema de 
gerenciamento. Por exemplo: IPSec, SSL ou similar; 
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6.11.6. Deve implementar sFlow ou mecanismo/protocolo com função 
similar; 

6.11.7. Deve possuir interface web para configuração; 

6.11.8. Deve implementar Syslog; 

6.11.9. Deve implementar SNMP v1/v2/v3; 

6.11.10. Deve permitir gerar notificação caso seja excedido o limite de 
MACs; 

6.11.11. Deve implementar compatibilidade com o protocolo CDP para 
provisionamento de telefones IP; 

6.11.12. Deve implementar a configuração automática de Access Point 
wireless do mesmo fabricante quando conectado ao switch. Devem ser 
suportados os seguintes parâmetros para a configuração automática: 
VLAN, CoS, largura de banda máxima, potência PoE e prioridade PoE; 

6.12. LICENCIAMENTO 

6.12.1. Deve ser fornecido com a versão de software mais completa 
disponível para o equipamento; 

6.12.2. Deve ser fornecido com todas as licenças de software necessárias 
para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis 
para o equipamento; 

6.12.3. Deve possuir Certificado de Homologação na Anatel, de acordo 
com a Resolução nº 242; 

6.12.4. Conforme disposto no item I do artigo 15 da lei 8.666, de 21 de 
junho de 1993 (I - Atender ao princípio de padronização, que imponha 
compatibilidade técnica e de desempenho, observadas, quando for o caso, 
as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas), 
este item, por questões de compatibilidade, gerência, suporte e garantia, 
deve ser do mesmo fabricante dos equipamentos deste grupo (lote); 

6.12.5. Deve possuir garantia vitalícia. Adicionalmente, o switch core deve 
ser fornecido com suporte por 5 anos do fabricante respeitando o SLA de 
substituição de peças no próximo dia útil. 

_____________________________________________________________ 
ITEM 7 – MODULO DE EXPANSÃO SWITCH CORE HP 7500 – MPU 
7.1 Módulos de gerenciamento do chassis HP 7500 com o PN JH209A, 
descrição HPE 7500 2.4T 8p 1G/10G and 2p 40G MPU 
_____________________________________________________________ 

ITEM 8 – MODULOS DE EXPANSÃO SWITCH CORE HP 7500 – LPU 
8.1 Módulo de 48 portas do chassis HP 7500   UTP com o PN JH212A, 
descrição 48p 1000BASE-T SE Module 
8.2 Módulo de 24 portas SFP e 4 interfaces SFP+ do chassis HP 7500  com o 
PN JH211A, descrição 24p GbE SFP/ 4 10GbE SFP+ SE Module 
8.3 Módulos de 16 portas SFP/SFP+ do chassis HP 7500 com o PN JH214A, 
descrição 16p 1/10GbE SFP+ SF Module 
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_____________________________________________________________ 

ITEM 9 – MODULO DE EXPANSÃO DA PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO 
DE REDE - IMC 

9.1. Modulo de expansão das licenças IMC Standard and Enterprise 
Additional 50-nodes E-LTU - JG749AAE 

9.2  Garantia de 1 ano para as licenças PN U3ZU0E 

_____________________________________________________________ 

ITEM 10 – TRANSCEIVER 1G PARA FIBRA MULTIMODO 

10.1 Transceivers 1G SFP LC SX para utilização com fibras ópticas 
multimodo, do mesmo fabricante da solução de Switches. 

_____________________________________________________________ 

ITEM 11 – TRANSCEIVER 1G PARA FIBRA MONOMODO 

11.1 Transceivers 1G SFP LC LX para utilização com fibras ópticas 
monomodo, do mesmo fabricante da solução de Switches. 

_____________________________________________________________ 

ITEM 12 – TRANSCEIVER 10G PARA FIBRA MULTIMODO 

12.1 Transceivers 10G SFP+ LC SR para utilização com fibras ópticas 
multimodo, do mesmo fabricante da solução de Switches. 

_____________________________________________________________ 

ITEM 13 – TRANSCEIVER 10G PARA FIBRA MONOMODO 

13.1 Transceivers 10G SFP+ LC LR para utilização com fibras ópticas 
monomodo, do mesmo fabricante da solução de Switches. 
 

 
 


