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Especificação de Referência – Roteador Sem Fio (Wireless)

Código do Objeto AC0000049

Descrição do Objeto Roteador Sem Fio (Wireless)

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

Roteador, Ponto de Acesso (Access Point) Switch.

CARACTERÍSTICAS

‘Service Set Identifier’ (‘SSID’) mantendo a segurança e a qualidade das aplicações através da 
separação segura entre redes sem fio;
‘Wi-Fi Protected Setup’ (‘WPS’) permitindo ajustes e distribuição simples e segura de redes sem fio;
O WPS deverá ser configurado internamente na interface web e fisicamente através de um botão no 
roteador;
Protocolo ‘CSMA/CA’;
Seleção automática de taxa de transmissão;
Oferecer suporte a UPnP;
Deve possuir botão de reset;
Possibilidade de ser usado na horizontal e na vertical;

SEGURANÇA

Encriptação ‘Wired Equivalent Privacy’ (‘WEP’) de 64-bit e 128-bit, ‘Wi-FI Protected Access-Personal’ 
(‘WPA-Personal’) com encriptação TKIP e AES, ‘WPA-Enterprise’, ‘WPA2-Personal’, ‘WPA2-Enterprise’ e 
‘Remote Authentication Dial-In User Service’ (‘Radius’);
Deve trabalhar com chaves de segurança de 128-bits e 256-bits;
‘SSID Broadcast’ com opção de habilitar e desabilitar;
Possibilitar os seguintes tipos de conexão a Internet: DHCP, IP Fixo, IP Dinâmico, PPTP, L2TP e 
Telstra Cable;
Permitir a criação de 20 ou mais rotas estáticas;
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Trabalhar com o protocolo de roteamento RIP;
Possibilitar a criação de rotas na rede LAN (incluindo a rede sem fios) e WAN;
Permitir que o recurso NAT seja desativado;
Deve permitir a configuração de um serviço de DDNS (pode ser definido pelo fabricante);
Deve oferecer a opção para clonagem de endereço MAC;
Deve possibilitar a criação de uma lista de acesso (ACL) que permita ou rejeite a conexão de, no 
mínimo, 50 (cinquenta) endereços MAC;
Deve permitir  a configuração de parâmetros  como tipo  de autenticação,  taxa  básica,  taxa  de 
transmissão, modo de proteção CTS e intervalo DTIM;
Oferecer funcionalidade para a criação de uma rede virtual sem fios, onde os usuários não possam 
se comunicar entre si, somente com o roteador;
Oferecer  controle  de comunicação via VPN e firewall  com filtros  para  multicast,  Internet  NAT 
redirection, port 113, “Anonymous Internet Requests”, proxy, java, activeX e cookies;
Deve possibilitar  a criação de pelo menos 10 politicas de acesso que contenham listas com 
endereços MAC ou IP. O administrador pode permitir ou restringir acesso em determinados dias da 
semana e horários. Deve também bloquear acesso a serviços por portas, URLs e palavras-chave;
Implementar o mapeamento de portas para TCP ou UDP;
Oferecer a funcionalidade de DMZ para um IP da rede;
Filtro baseado em endereço MAC;
Controle de conexão wireless baseado em endereço MAC;
‘Secure Socket Layer’ (‘SSL’) para comunicação segura em interface Web (‘HTTP’).

CHAVE DE SEGURANÇA - BITS

128 e 256.

QoS

Implementar protocolo ‘Wi-Fi Multimedia’ (‘WMM’);
Deve oferecer recursos para priorização do tráfego com a configuração de QoS (Qualidade de 
Serviço);
Implementar ‘No Acknowledgement’;
Implementar prioridade para acesso a internet, com ajuste de largura de banda com no mínimo, 04 
(quatro) níveis de priorização;
Permitir  a  priorização  por  endereço  MAC,  porta  Ethernet,  aplicação  e  dispositivos  VoIP  com 
possibilidade de ajuste de, no mínimo, 04 (quatro) níveis de prioridade;
Permitir a definiçao de banda “upstream”;
Implementar ‘Delivery Traffic Indication Message’ (‘DTIM’);
Implementar ‘RTS Threshold’;
Implementar ‘Fragmentation Threshold’.

GERENCIAMENTO

Gerenciamento e configuração baseado em interface  Web (WebGUI)  trabalhando com ‘HTTP’  e 
‘HTTPS’;
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Permitir a escolha dos idiomas Português e Inglês na configuração do roteador pelo web browser;
O equipamento deverá gerar log dos eventos;
Permitir o backup e restauração das configurações definidas através de arquivo com extensão cfg;
Deverá conter os comandos PING e TRACEROUTE em sua interface Web;
Possibilitar o bloqueio do acesso a tela de configuração Web pela rede sem fios;
Deverá permitir o gerenciamento remoto e atualização remota com a definição do endereço IP, porta 
e acesso web com opção de HTTPS;
O equipamento deverá informar o status da rede contendo informações sobre o roteador e a 
conexão com a Internet, a rede cabeada, Wireless e os clientes conectados;
Permitir que o endereço IP da Internet recebido pelo equipamento seja apagado e redefinido através 
da tela Web; 
Deve oferecer assistente de instalação para os Sistemas Operacionais Windows XP/Vista e MAC OS 
X 10.4 ou superior em Português do Brasil;
Deve oferecer sistema de gerenciamento local da rede sem fios, que apresente o diagrama da 
topologia contendo os desktops e notebooks conectados ao roteador. Esse sistema deve informar e 
fazer atualizações do firmware, exibir histórico de eventos e configurações, permitir a adição de 
novos computadores, alterações das configurações de segurança e possibilitar a correção de erros na 
rede LAN ou conexão à Internet;
Upgrade de firmware via Web Browser;
‘DHCP’ (‘Dynamic Host Configuration Protocol’) Server;
Gerenciamento de log e eventos de todo o tráfego de conexões de internet tanto de entrada quanto 
de saída, de segurança e de DHCP;
‘Traceroute’ facilitando a identificação de problemas e troubleshooting.

PADRÕES

IEEE: 802.3, 802.3u, 802.11b, 802.11g e Draft 802.11n;
Certificação: CE, FCC, IC-03 e Wi-Fi.

PORTA

Deve possuir 01 (uma) porta 10Base-T/100Base-TX para internet. Não será aceito interface do tipo 
TELCO (RJ21);
Deve possuir 04 (quatro) portas 10Base-T/100Base-TX de switch com suporte a MDI e MDI-X. Não 
será aceito interface do tipo TELCO (RJ21).

FREQUÊNCIA

2,4GHz.

ANTENA

Deve possuir 02 (duas) antenas internas do tipo ‘Dipole’ com potência mínima de 17dBm;
As antenas devem possuir ganho de 1,5 (hum e meio) dBi.
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FAIXAS DE TRANSFERÊNCIA

Deve suportar no padrão 802.11b, as seguintes faixas de transferência: 11, 5.5, 2 e 1Mbps;
Deve suportar no padrão 802.11g, as seguintes faixas de transferência: 54, 48, 36, 24, 18, 12 e 
9Mbps;
Deve suportar os MCSs de 0 a 15 no Draft 2.0 do padrão 802.11n.

PAINEL FRONTAL

Leds:  Alimentação  (Power),  conexão  internet,  de  cada  porta  ethernet,  atividade  wireless  e  de 
segurança.

ALIMENTAÇÃO

Deve ser fornecido com fonte de alimentação de 100-240 VAC com conectores redondos;
O consumo deve ser menor ou igual a 6 W;
Temperatura de armazenamento mínima de -20 a 60C;
Temperatura de operação de 0 a 40C.

ITENS INCLUSOS

Mídia com guia do usuário, software de instalação, cabo de rede ethernet, adaptador de energia.

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 
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garantem o fornecimento de equipamentos homologados e em conformidade com as leis brasileiras;
O fabricante do equipamento deverá possuir site na rede Internet onde forneça a descrição técnica 
detalhada do equipamento, todos os drivers atualizados dos componentes necessários ao perfeito 
funcionamento e operação do equipamento.

GARANTIA

A garantia de funcionamento será pelo período de 24 (vinte e quatro) 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.
Troca do produto direto com o fabricante para todo o território nacional acionado e gerenciado 
através de telefone 0800, para itens defeituosos dentro do prazo de garantia.
Suporte por telefone em Português do Brasil através de 0800 do fabricante de segunda à sábado 
das 09h00 às 18h00.
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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