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Especificação de Referência – Ponto de Acesso (Access Point)

Código do Objeto AC0000048

Descrição do Objeto Ponto de Acesso (Access Point)

Aplicação do Objeto Para expansão e complemento da rede cabeada via 
ondas  de  rádio  freqüência,  para  dispositivos  com 
padrões 802.11 b/g e Draft 802.11n.

Data da Especificação de Referência Julho/2009

Validade da Especificação de Referência Dezembro/2009

Órgão Demandante

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS

TIPO DE DISPOSITIVO

Ponto de Acesso (Access Point).

CARACTERÍSTICAS

Segmentação ‘Layer 2’ por VLANs;
‘VLAN TAG’ (padrão IEEE 802.1q) para que o tráfego de várias VLANs possa passar por um enlace 
permitindo a criação de 04 (quatro) VLANs por roteador wireless;
‘Service Set Identifier’ (‘SSID’) com permissão de mapamento para VLAN mantendo a segurança e a 
qualidade das aplicações através da separação segura entre redes sem fio;
Protocolo  ‘Spanning  Tree  Protocol’  (‘STP’)  para  prevenir  loops  quando  usar  link  em ‘Wireless 
Distribution System’ (‘WDS’) como links redundantes em um sistema de distribuição;
‘Wi-Fi Protected Setup’ (‘WPS’) permitindo ajustes e distribuição simples e segura de redes sem fio;
Implementar os seguintes modos de operação: modo ponto de acesso (‘Access point mode’), modo 
ponto-a-ponto (‘point-to-point bridge mode’),  modo ponto-multiponto (‘point-to-multipoint bridge mode’), 
modo repetidor (‘repeater mode’) e modo cliente (‘wireless client mode’);
Balanceamento de carga com controle da largura de faixa com relações definidas pelo utilizador do 
uso do processador central;
Seleção automática do canal, para selecionar automaticamente o canal menos congestionado;
Reguladores de domínio (‘Regulatory domain’) conforme padrão IEEE 802.11d, permitindo o access 
point fornecer ajustes no canal de rádio para dispositivos clientes, tornando fácil o acesso do cliente 
enquanto se movem através dos domínios reguladores;
Protocolo ‘CSMA/CA plus Acknowledge’;
‘Multi-Channel Roaming’;
Seleção automática de taxa;
Suporte a 63 (sessenta e três) usuários por rádio;
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Deve possuir botão de reset;
Possibilidade de ser usado na horizontal e na vertical.

SEGURANÇA

‘Multiple Basic Service Set Identifier’ (‘BSSID’) permitindo a criação de 04 (quatro) múltiplos access 
points virtuais seguros para usuários e convidados;
Encriptação ‘Wired Equivalent Privacy’ (‘WEP’) de 64-bit e 128-bit, ‘Wi-FI Protected Access-Pre-Shared 
Key’ (‘WPA-PSK’) com encriptação TKIP e AES, ‘WPA2-PSK’, ‘WPA-ENT’ e ‘WPA2-ENT’;
‘SSID Broadcast’ com opção de habilitar e desabilitar;
Permitir isolar um cliente entre SSIDs e dentro de SSIDs;
Permitir que usuários wireless autentiquem-se através do padrão IEEE 802.1X;
Implementar 802.1x supplicant em uma porta ethernet para permitir que o access point autentique-se 
à rede;
Permitir, no mínimo, 02 (dois) servidores Radius (‘Radius Server’) possam ser configurados para a 
finalidade de redundância;
Detecção de access points não autorizados na rede, permitindo que o administrador coloque em 
down dispositivos não autorizados encontrados na rede;
Permitir autenticação de usuário na rede através de endereço MAC e login e senha;
Filtro baseado em endereço MAC;
Controle de conexão wireless baseado em endereço MAC;
Redirecionar o acesso inicial de usuários para um servidor Web externo com exposição ao logo do 
órgão e/ou políticas de uso da rede;
‘Secure Socket Layer’ (‘SSL’) para comunicação segura em interface Web sobre aplicações IPv6;
‘Secured Shell’ (‘SSH’) para troca de dados em um canal seguro.

CHAVE DE SEGURANÇA - BITS

64 e 128.

QoS

Implementar, no mínimo, 04 (quatro) filas de prioridade;
Implementar priorização 802.1p VLAN;
Implementar priorização ‘Wi-Fi Multimedia’ (‘WMM’) wireless;
Implementar priorização através de mapeamento de prioridade 802.1p VLAN para prioridade ‘Wi-Fi 
Multimedia’ (‘WMM’) wireless para manter QoS fim-a-fim;
Implementar ‘Delivery Traffic Indication Message’ (‘DTIM’);
Implementar ‘RTS Threshold’;
Implementar ‘Fragmentation Threshold’.

GERENCIAMENTO

Gerenciamento e configuração baseado em interface Web (WebGUI);
Gerenciamento via os padrões SNMP (versões v1 e v2c);
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Permitir ajuste de tempo através de um servidor NTP local;
‘SNTP’ (‘Simple Network Time Protocol’) para aplicações IPv6;
Upgrade de firmware via Web Browser;
‘DHCP’ (‘Dynamic Host Configuration Protocol’) Client;
Gerenciamento via Web Browser com ‘SSH’;
‘Event Logging’, ‘Email Logging’ e ‘Remote Syslog’ para gerenciamento de logging e eventos;
‘Traceroute’ facilitando a identificação de problemas e troubleshooting para aplicações IPv6;
‘Ping’ e ‘Ping6’ para aplicações IPv6;
Diagnósticos de ‘Flash’, ‘RAM’, ‘LAN’ e ‘WAN’;
Suporte a gerenciamento e controle do access point sobre IPv6.

PADRÕES

IEEE: 802.1d, 802.1p, 802.1q, 802.1x (Security Authentication e Suplicant), 802.3, 802.3af, 802.3u, 
802.11b, 802.11d, 802.11e, 802.11g, 802.11i (Security WPA, WPA2, WMM) e Draft 802.11n;
RFC: RFC 4294 [IPv6 Node Requirements], RFC 3513 [IPv6 Address architecture], RFC 3483 [Default 
address selection], RFC 2643 [Internet Control Message Protocol v6 (ICMPv6)], RFC 2464 [Transmition 
IPv6 Packets over Ethernet Networks], RFC 2462 [IPv6 Stateless Address autoconfiguration], RFC 2461 
[IPv6 Neighbor Discovery (ND)], RFC 2460 [Internet Protocol v6 (IPv6)] e RFC 1981 [Path MTU 
Discovery];
Certificação: CE, FCC e IC.

PORTA

Deve possuir, no mínimo, 01 (hum) porta 10Base-T/100Base-TX. Não será aceito interface do tipo 
TELCO (RJ21).

FREQUÊNCIA E MODULAÇÃO

2,4GHz;
Deve possuir radio modulação do tipo DSSS para 802.11b e OFDM para 802.11g e 802.11n.

ANTENA

Deve possuir 03 (três) antenas externas omnidirecionais ajustáveis e removíveis do tipo ‘Dipole’ com 
opção de ‘multiple-input’, ‘multiple-output’ (MIMO) 3x3 (Access Point com conector tipo RSMA);
As antenas devem possuir ganho de 02 (dois) dBi.

POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO

Deve possuir potência de transmissão de 16 dBm 1TX (802.11b), 13 dBm 1TX (802.11g), 17 dBm 
1TX MCS0~5/8~13 (802.11n) para o padrão FCC e 13 dBm 1TX (802.11b/g/n) para o padrão ETSI.

SENSIBILIDADE DO RECEPTOR

Deve possuir sensibilidade do receptor de -69dBm para o padrão 802.11n (300 Mbps), -73dBm para 
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o padrão 802.11g (54 Mbps) e -88dBm para o padrão 802.11b (11 Mbps).

PAINEL FRONTAL

Leds: Alimentação (Power), porta, Wireless e de PoE.

ALIMENTAÇÃO

Deve ser fornecido com fonte de alimentação para operação na tensão de 12VDC.

ITENS INCLUSOS

Base vertical, mídia com guia do usuário, cabo de rede ethernet, adaptador de energia e cartão de 
registro.

OUTROS REQUISITOS

O objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, 
reforma ou recondicionamento). 
O  objeto  deverá  ser  entregue  com  cabos,  adaptadores  e  conectores  necessários  ao  perfeito 
funcionamento do mesmo.
Todos os objetos deverão ser idênticos entre si. Caso o objeto não se encontre mais disponível no 
mercado, deve-se observar que o objeto substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e 
especificação técnica do produto fora de linha.
Apresentar prospecto (documentação técnica) com as características técnicas detalhadas do objeto, 
especificando Marca, Modelo, Código do produto (Part Number) e outros elementos que de forma 
inequívoca identifiquem e constatem as configurações cotadas, possíveis expansões e “upgrades”, 
comprovando-os através de “folders” e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão 
aceitas cópias das especificações obtidas no sitio na Internet  do fabricante juntamente com o 
endereço do sitio.
Informar na proposta Marca, Modelo e Código do produto (Part Number) do objeto;
Informar na proposta o sítio do fabricante na internet, onde deverá constar no sítio o objeto 
proposto,  como  Modelo  e  Código  do  produto  (Part  Number),  com documentação  técnica  para 
constatação.
Deverá ser apresentado, juntamente com a proposta, certificado de homologação Anatel para o 
produto, com data anterior à publicação do edital, conforme a resolução 242.  Não serão aceitos 
protocolos de entrada ou outros documentos diferentes do certificado, uma vez que os mesmos não 
garantem o fornecimento de equipamentos homologados e em conformidade com as leis brasileiras.

GARANTIA

A garantia de funcionamento será pelo período de 36 (trinta e seis) meses para peças e serviços, 
contada a partir do Recebimento Definitivo do Objeto, sem prejuízo de qualquer política de garantia 
adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da 
garantia adicional oferecida pelo fabricante.
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O atendimento será em horário comercial, de segunda a sexta-feira, on-site, na cidade indicada no 
Termo de Referência.
O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de  12 (doze) horas comerciais, 
contado a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado.
O tempo máximo de paralisação tolerável do objeto será de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do 
início  do  atendimento  técnico.  Caso  a Contratada  não  termine  o reparo  do  objeto  no prazo 
estabelecido e a critério da Contratante, a utilização do objeto tornar-se inviável, a Contratada deverá 
substituí-lo no prazo de  48 (quarenta e oito) horas  por outro, com características e capacidades 
iguais ou superiores ao substituído.
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