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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 

Gerência Municipal de Finanças 
Núcleo de Licitações e Contratos

Rua Luiz da Costa Gomes, n, 711, Vila Cidade Nova Aquidauana -  MS -  CEP 79200-000

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO DEDICADO À INTERNET E ALUGUEL DE REDE 
METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE VOZ E DADOS UTILIZANDO TECNOLOGIA DE REDE 
ÓPTICA, METÁLICA E REDE SEM FIO, PARA CONEXÃO ENTRE A SEDE DA PREFEITURA DE 
AQUIDAUANA E ÀS  SUAS UNIDADES MUNICIPAIS, E LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA.

1.1 Especificações detalhada do objeto

1.1.1 A fim de possibilitar uma correta construção do ambiente proposto, há a necessidade de 
elaboração de um projeto que garanta todos os requisitos técnicos para o fornecimento de um 
ambiente de alta disponibilidade, atuando 24 horas por dia, 7 dias por semana, além de atender 
as características de funcionamento típicas do ambiente da Prefeitura Municipal de Aquidauana;

1.1.2 A solução será composta por um lote único que formará o serviço de acesso à INTERNET 
e o TRANSPORTE DE DADOS/VOZ UTILIZANDO TECNOLOGIA DE INTERCONEXÃO SEM FIO 
entre a sede da prefeitura e as unidades municipais mencionadas neste certame.

1.1.3 A Tabela 1 apresenta um resumo do lote único a ser adquirido/contratado, estando o 
mesmo detalhado em tópicos subsequentes;

TABELA 1 -  LOTE ÚNICO
Item Descrição Quantidades

1

Contratação serviço de fornecimento e suporte 
técnico de link de dados para acesso à  INTERNET de 
150Mbps (Cento e Cinquenta Megabits por Segundo), 
simétrico, 100% de Upload e Download, via fibra 
óptica, devidamente instalado na sala de Informática, 
no endereço constante na tabela de localização.
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2

Contratação de aluguel de rede metropolitana de 
comunicação multimídia para transporte de dados e 
voz utilizando tecnologia de INTERCONEXÃO DE REDE 
SEM FIO da sede da prefeitura até as 80 unidades 
municipais, conforme tabela de localização.
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3

Serviços de Locação de uma central telefônica híbrida 
(TDM/IP) equipada inicialmente com 150 ramais 
analógicos, 100 ramais IP, 16 troncos analógicos, 10 
troncos SIP, 30 Troncos Digitais E l  CAS, 01 software 
de tarifação para a capacidade total de ramais, 
incluindo todos os materiais e serviços para a sua 
instalação, ativação, testes e treinamento de usuário, 
deverá ser contemplado a manutenção deste sistema 
por todo o período do contrato, considerando SLA de 
atendimento para 8 horas a partir do chamado.
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Tabela 1 -  Resumo dos itens a serem adquiridos
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1.2 LOTE ÚNICO - ITEM 01: Aquisição de serviço de fornecimento e suporte 
técnico de link de dados para acesso à INTERNET de 150 Mbps (Cento e Cinquenta 
Megabits por Segundo)

1.2.1 Deverá ser entregue peia contratada 01 (um) link de dados para acesso à internet com 
150 Mbps, simétrico, com 12 endereços IP público, o que deverá ser instalado no ponto 
concentrador localizado no Departamento de Tecnologia da prefeitura, através de fibra óptica, 
não serão aceitos meios de transmissão metálico ou via rádio,

1.2.2 No fornecimento do link de dados para acesso à internet, a contratada deverá fornecer 
e instalar no Rack existente da Prefeitura Municipal de Aquidauana, todos os equipamentos e 
acessórios necessários para ativação e funcionamento dos links instalados, assim como sua 
instalação no local, objeto deste termo de referência, obedecendo as disposições legais e 
regulamentares pertinentes.

1.2.3 Quaisquer equipamentos necessários à disponibiiização dos serviços aqui citados deverão 
ser providenciados pela empresa contratada.

1.2.4 A contratada deverá configurar os modems /roteadores e se responsabilizar pela sua 
manutenção, trocando-os sempre que ocorrer obsolescência tecnológica, ou sempre que seja 
necessário, para o bom funcionamento do link.

1.3 LOTE ÚNICO - ITEM 02 -  Aquisição de serviço de aluguel de rede metropolitana 
de comunicação multimídia para transporte de dados e voz utilizando tecnologia de 
INTERCONEXÃO POR FIBRAS ÓPTICAS para os itens (1, 61,62 e 65), demais itens 
poderão serem usadas redes ÓPTICAS, METÁLICAS OU REDE SEM FIO, conectadas na 
sede da prefeitura até as unidades municipais.

1.3.1 A LICITANTE ARREMATANTE deverá entregar meios físicos de transporte de dados e voz 
utilizando tecnologia de INTERCONEXÃO nos seguintes endereços abaixo descritos na 
respectiva tabela de localização:

ITEM LOCALIZAÇÃO COORDENADAS Intranet 
/ Mbps

Quantidade 
de ramais

1
Paço Municipal, R: Luiz da Costa 
Gomes, 711 - Vila Cidade Nova 
(OBRIGATORIO VIA FIBRA ÓPTICA)

20°27'33.42"S
55°46'53.09"O 200 50

2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA, R: Geovane 
Toscano de Brito -  Vila cidade Nova

20°27'47.60"S
55°46'58.77"0 10 2

3 GERAÇÃO DE RENDA, R: Felipe Orro - 
Exposição

20°27'11.94MS
55°46'12.83"0 10 2

4 ARTEFATOS ARTES E CONCRETOS R: 
Jose Raváglia S/N -  Santa Terezinha

20°28'08.22"S
55°46T01.51"O

10 2

5
BIBLIOTECA MUNICIPAL, R: Teodoro 
Rondon -CENTRO (Praça dos 
Estudantes)

20°28'37.26"S
55°47'31.91T,0 10 2

6 CAIC ÂNTONIO PACE, Felipe Orro - 
Exposição

20°28'18.46"S
5S°45’16.85nO

10 2

7 CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 
-  CEM, R: Pedro Pace S/N

20°28'04.95"S
55°46'44.94"0 10 7
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8
CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL 
(CAPS), R: TORO NAKAIAMA -  VLA 
CIDADE NOVA

20°27'16.63"S
55°46'38.48"0

10 2

9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, 
R: DUQUE DE CAIXIAS -  BAIRRO ALTO

20°28'03.94"S
55°46'54.91"0 10 2

10
CENTRO MUN. DE EDUC. INF. (MARISA 
N. R. SCAFF), R: Miguel Lanzelloti -  JD 
São Francisco

20°28'18.46"S
55045'16.85nO

10 2

11 CENTRO MUN.DE EDUC. INF. (JOSÉ 
LOPES), R: Projetada II -  JD Aeroporto

20°27'14.35"S
55o46'06.83"O

10 2

12
CENTRO MUN. DE EDUC. INF. (DONA 
MAFALDA), R: Estevão Alves Correa -  
Bairro Alto

20°27'31.64"S
55°47'03.71"O

10 2

13
CENTRO MUN. DE EDUC. INF. 
(BEZERRA DE MENEZES), R: Antônio 
João -  Bairro Alto

20°27'07.32"S
55°47'28.22"0

10 2

14 CMA ROTARY CLUB, R: Quintino 
Bocaiuva -  Guanandi

20°28'58.50"S
55047-04.28”0 10 2

15 CMEI EMÍLIA ALVES, Av. Mato Grosso -  
Nova Aquidauana

20°27'07.32"S
55°47'28.22"0

10 2

16 CMEI LEONOR GARCIA, Giovani Toscano 
de Brito -  Santa Terezinha

20°28’15.77"S
55°46'00.94"O

10 2

17 CMEI VALDIR CATHCART FERREIRA, R 
Fernando Lucarelli -  Vila Trindade

20°27'35.74"S
55°47'46.06,,O 10 2

18 CMEI ANDREIA PACE, R: Felipe Orro -  
Exposição

20°27,13.98"S
55°46'12.38nO 10 2

19 CMEI ESCOLA ANTONIO SANTOS 
RIBEIRO (PIRAPUTANGA)

20o28'38.11"S
55°32'10.90"0 10 2

20 CMEI VISCONDE DE TAUNAY (DISTRITO 
DE TAUNAY)

20°17'26.06"S
56°04’37.62"0 10 2

21 CONSELHO TUTELAR, R Giovani 
Toscano de Brito -  Bairro Alto

20°27'35.50"S
55°47'22.66"0 10 4

22 COORDENADORIA DA MULHER, R: 
Antônio Nogueira -  Bairro Alto

20°28'08.54"S
55°46'59.47"0 10 2

23 CASA DO ARTESÃO R: Teodoro Rondon, 
S/N -CENTRO (Praça dos Estudantes)

20°28'38.64"S
55o47’30.90"O 10 2

24 CASA DO TRABALHADOR, R: DUQUE DE 
CAIXIAS -  BAIRRO ALTO

20°27'55.49,,S
55°47'18.27"0 10 2

25 CREAS, R: Francisco De Castro -  
Guanandi

20°28'45.82T'S
55°47'14.07"O 10 2

26 CRAS NOVA AQUIDAUANA, Av. Mato 
Grosso -  Nova Aquidauana

20°27'06.85"S
55o47’29.73"0 10 2

27 CRECHE ANTONIO PACE, R: Felipe Orro 
-  Exposição

20°27'13.60"S
55°46'12.85"0 10 2
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28 DEPÓSITO CENTRAL, Giovani Toscano 
de Brito -  Vila Cidade Nova

20°27'53.50"S
55°46,46.87"0 10 2

29
ESCOLA MUNICIPAL ERSO GOMES, 
Giovani Toscano de Brito -  Santa 
Terezinha

20°28'8.67"S
55°46'14.84"0 10 2

30 ESCOLA MUNICIPAL FRANKLIN 
CASSIANO (DISTRITO CAMISÃO)

20°28'59.70"S
55°38'01.63"O 10 2

31 ESCOLA MUNICIPAL ADA MOREIRA 
BARROS (DISTRITO CIPOLÂNDIA)

20°07'41.17"S
55°23'32.10"O 10 2

32 ESCOLA VISCONDE DE TAUNAY 
(DISTRITO DE TAUNAY)

20°17'24.19"S
56°04'37.06"O 10 2

33 ESCOLA MARCO LI NO LILI (DISTRITO 
DE TAUNAY)

20°16'13.04"S
56°04/30.18"0 10 2

34 ESCOLA GEN RONDON (DISTRITO DE 
TAUNAY)

20°15'12.59"S
56°04'03.55"O 10 2

35 ESCOLA FELICIANO PIO (DISTRITO DE 
TAUNAY)

20°13'48.83"S
56°02'43.21"O

10 2

36 ESF CLAUDIO F. STELA, R: Carlos 
Ferreira Bandeira -Santa Terezinha

20°27'53.88"S
55°45'57.49"0 10 2

37 ESF JOSÉ VÓRIA, R: Carlos Ferreira 
Bandeira -Santa Terezinha

20°27'53.88"S
55°45'57.49"0 10 2

38
ESF SÃO PEDRO (HILDA PEREIRA 
GONÇALVES), R: Projetada I -  Vila São 
Pedro

20°28'07.37"S
55°45'39.98"0 10 2

39
ESF SÃO FRANCISCO (ELCIRIA RITA 
BRANDES GARCIA), R: Valdomiro 
Cortado -  São Francisco

20°28'16.52"S
55°45'19.64"0 10 2

40
ESF VILA PINHEIRO (FLAVIO DUTRA 
DOS SANTOS), R: Ovídio Costa -  Vila 
Pinheiro

20°26'55.49"S
55°46'03.68"0 10 2

41 ESF NOVA AQUIDAUANA, Av. Timóteo 
Proença -  Nova Aquidauana

20°27'00.22"S
55°47'24.05"O 10 2

42 ESF ISAURA BAES, R: Dez -  Nova 
Aquidauana

20°26'40.15"S
55°47'40.83"O 10 2

43 ESF TRINDADE, R: Francisco Vieira 
Coutinho -  Vila Trindade

20°27'41.87"S 
55047 4̂4.97"0 10 2

44 ESF DR. CÂNDIDO L. PINHEIRO, R: 
Duque de Caxias -  Bairro Alto

20°28'04.85"S
55°46'54.75"0 10 2

45 ESF PROF. JOÃO JORGE CARNEIRO, R: 
Duque de Caxias -  Bairro Alto

20°28'04.85,,S
55°46'54.75"0 10 2

46 ESF GUANANDY, R: Quintino Bocaiuva -  
Guanandi

20°28,58.43"S
55°47'05.23"O 10 2

47 ESF JOÃO ANDRÉ MADSEN, R: Estevão 
Alves Correa -  Alto

20°27'30.43"S
55°47'01.13"O 10 2
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48 ESFTHIAGO BOGADO, R: Estevão Alves 
Correa -  Alto

20°27'30.43"S
55°47'01.13"O

10 2

49 ESF MORRINHO (DISTRITO DE TAUNAY) 20°16'25.92"S
56°04'19.41"O

10 2

50 ESF ALDEIA LAGOINHA (DISTRITO DE 
TAUNAY)

20°16'07.43"S
56°04'31.02"0 10 2

51 ESF ALDEIA BANANAL (DISTRITO DE 
TAUNAY)

20°15'12.40"S
56°04'01.24"0 10 2

52 ESF ALDEIA IPEGUE (DISTRITO DE 
TAUNAY)

20°13,50.41"S
56°02'43.64"O 10 2

53 ESF ALDEIA AGUA BRANCA (DISTRITO 
DE TAUNAY)

20°16'27.89"S
56°02'56.70"O

10 2

54 ESF PIRAPUTANGA (DISTRITO DE 
PIRAPUTANGA)

20°28’37.35,,S
55°32,20.52"0

10 2

55 ESF CIPOLÂNDIA (DISTRITO DE 
CIPOLÂNDIA)

20°07,43.75”S
55°23’27.28"0 10 2

56 ESF INDAIÁ (DISTRITO DE TAUNAY) 20°13'28.43"S
55°34'18.80"O 10 2

57 ESF ALDEIA LIMÃO VERDE (ALDEIA) 20°19'35.52"S
55°41'10.98"0 10 2

58 FARMACIA MUNICIPAL, R: Luiz da Costa 
Gomes -

20°27'32.81"S
55°46'57.68"0 10 2

59 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, 
Estevão Alves Correa -  Centro

20°28'35.60"S
55°47,43.28"0 10 2

60
FUNDAÇÃO ESP. MUNICÍPIO DE 
AQUIDAUANA (ESCOLA MODELO), R: 
Teodoro Rondon -CENTRO

20°28'37.00"S
55°47'33.17"0 10 2

61

GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, R: 
Honório Simões Pires -  Vila Cidade 
Nova (OBRIGATORIO VIA FIBRA 
ÓPTICA)

20°27'31.36"S
55°46'50.66''O

50 20

62

GERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
R: Honório Simões Pires -  Vila Cidade 
Nova (OBRIGATORIO VIA FIBRA 
ÓPTICA)

20°27'35.44"S
55°46’53.04"O 50 20

63 GERÊNCIA DE OBRAS, Casemiro Bruno 
-  Bairro Alto

20°28I7.40"S
55°47'30.44"O 10 10

64 GERÊNCIA DE PRODUÇÃO, Geovani 
toscano de Brito -  Santa Terezinha

20°28'14.82"S
55°46'02.72"O 10 2

65
GERÊNCIA DE SAÚDE, R: Honório 
Simões Pires -  Vila Cidade Nova 
(OBRIGATORIO VIA FIBRA ÓPTICA)

20°27'31.36"S
55°46'50.66"O 50 20

66 LABORATÓRIO MUNICIPAL, Estevão 
Alves Correa -  Vila Cidade Nova

20°27'33.76"S
55°47'04.38"O 10 2
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67
LABORATÓRIO REG. DE CONTROLE DE 
VETORES, Aniceto Rondon -  Cidade 
Nova

20°27'33.76"S
55°47'04.38"O 10 2

68 LAR DOS ACADÉMICOS INDÍGENAS, XV 
de agosto -  Bairro Alto

20°28'20.65"S
55°47'29.57"0

10 2

69 NASF, R: DUQUE DE CAIXIAS -  BAIRRO 
ALTO

20°28'05.08"S
55°46'54.90"O

10 2

70 PROJETO AÇÃO SOCIAL I -  Praça Nossa 
Senhora da Conceição

20°28'33.19"S
55°47'58.46"0

10 2

71 PROCON, Estevão Alves Correia -  Bairro 
Alto

20°28,12.48"S
55°47'28.80"O

10 2

72 PSF MORRINHO, Estrada das Três 
Barras -  Morrinho

20°27'07.00"S
55°43'54.83"0

10 2

73 QUILOMBO, Furna dos Baianos- Distrito 
de Piraputanga

20°27'29.86"S 
55°33'43.74" O 10 2

74
SALA DA BANDA MUNICIPAL OTÁVIO 
MONGELLI (MUSEU), Rua Cândido 
Mariano -  Centro

20°28'37.97"S
55°47'57.54’'0

10 2

75 SAE -  Rua Pandiá Calógeras -  Bairro 
Alto

20°28'25.67"S
55°47'43.62"0

10 2

76 SAMU, R: Leônidas de Matos -  
Guanandi

20°28'46.38"S
55047'25.58"0

10 2

77 SCFV JARDIM AEROPORTO, R: 
Projetada I -  Jardim Aeroporto

20°26'46,34"S
55°45'33.33"0

10 2

78 SCFV CAMISÃO (DISTRITO DE 
CAMISÃO)

20°29'05.30"S
55°38'06.36"O

10 2

79 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, 
R: Bichara Salamene -  Centro

20°28’34.22"S
55°47'28.21"0

10 4

80 TELECENTRO COMUNITÁRIO, Av. Mato 
Grosso -  Centro

20o26'56.94"S
55°47'26.11"0

10 2

81 UNIDADE DE ACOLHIMENTO, R: José 
Bonifácio -  Bairro Alto

20°28'17.31"S
55°47'35.98''0

10 2

*obs. Esta tabela pode sofrer alterações

1.3.2 A Sala de TI do Paço Municipal (Rua Luiz da Costa Gomes, n. 711, Vila Cidade Nova - 
Aquidauana -  MS -  CEP 79200-000) será o centro de transporte de dados/voz.

1.3.3 DAS CARACTERÍSITICAS BÁSICAS DA REDE METROPOLITANA:

1.3.3.1 A Arquitetura da Rede Metropolitana deverá obedecer, obrigatoriamente, os 
seguintes requisitos técnicos:

1.3.3.1.1 INTERLIGAÇÃO DO PONTO DE CONCENTRAÇÃO:

I. A contratada deverá prover a interligação principal entre o ponto concentrador (Sala de 
TI -  Rua Luiz da Costa Gomes, n. 711, Vila Cidade Nova - Aquidauana -  MS -  CEP 79200- 
000) para os equipamentos que compõe a estrutura do seu Backbone através de rede
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óptica, conectando assim a sua rede de interconexão, e que provem acesso as demais 
unidades da prefeitura Municipal de Aquidauana.

1.3.3.1.2 BACKBONE:

I. A contratada deverá obrigatoriamente implantar Backbone com rota padrão e rota 
backup, para a interconexão dos pontos remotos, caso a contratada escolha utilizar 
tecnologia via rádio a mesma deverá prover interligação das estações rádio base, utilizando- 
se das tecnologias disponíveis, com equipamentos de rádio 5.8 Ghz ou rádios com frequência 
licenciada, throughput mínimo de 100 Mbps Full-Duplex.

II. Todos os pontos de conexão do backbone deverão possuir Roteador que deverão 
implementar os recursos de rota padrão e rota backup, permitindo o roteamento do trafego 
no caso de falha em algum ponto do anel que compõe o Backbone.

III. Caso seja necessário a contratada deverá implantar mastro ou torre para viabilizar a 
visada direta entre os pontos do backbone, caso seja necessário a Prefeitura Municipal de 
Aquidauana cederá local próprio para montagem de torres que comporão o backbone, sendo 
que o fornecimento e montagem destas torres serão de responsabilidade da contratada.

1.3.3.1.3 ESTAÇÕES RÁDIO BASE:

I. Se a contratada preferir utilizar tecnologia sem fio a mesma deverá implantar no mínimo 
03 (Três) Estações Rádio Base (ERB). Cada ERB deverá ser composta por 04 painéis 
setoriais de 90° de dupla polarização MIMO, operando na faixa de frequência de 5.15 
GHz a 5.85 GHz, atendendo integralmente as especificações técnicas item 2 das 
Especificações Técnicas Detalhadas.

II. Todas as Estações Rádio Base e o Ponto de Concentração deverão estar conectados a 
um Roteador que compõe o Backbone da rede. As localizações das ERBs poderão ser 
definidas pela contratada.

III. As estações Rádio Base compartilharão as mesmas estruturas de mastro ou torre 
utilizadas para os rádios do Backbone, devendo a contratada fornecer todos os suportes 
necessários para a implantação dos rádios e equipamentos que compõem a estação rádio 
base.

IV. Caso seja necessário a contratada deverá implantar outras estações rádio base a fim de 
permitir a cobertura plena de todos os pontos descritos no Item 3.3.1.

V. Outras tecnologias poderão ser aplicadas tais como redes metálicas (XDSL) ou redes 
ópticas (Gpon)

1.3.3.1.4 UNIDADES CLIENTES (CPE):

I. Para a contratada que fornecer tecnologia sem fio as unidades de assinantes (CPE) 
remotas deverão receber sinal das estações Rádio Base dos respectivos setores ponto- 
multiponto, portanto, deverão ser totalmente compatíveis com os setores especificados, 
motivo pelo qual os equipamentos que compõem as estações rádio bases e as CPE 
(unidades clientes) deverão ser do mesmo fabricante;

II, As unidades remotas (CPE) deverão operar na faixa de frequência 5.15 GHz a 5.85 GHz, 
conforme estabelecido pela ANATEL, utilizando tecnologia MIMO 2x2, possuir 
individualmente taxa de transmissão mínima de 10 Mbps, e atender integralmente as 
especificações Item 3 das Especificações Técnicas Detalhadas.
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III. Outras tecnologias poderão ser aplicadas tais como redes metálicas (XDSL) ou redes 
ópticas (Gpon), nestes casos deverão ser fornecidos os equipamentos de clientes, tais 
como modens (XDSL) para rede metálica e (ONU) com 01 porta ethernet para a rede 
Gpon.

I .  3.3.1.5 CENTRAL TELEFÓNICA HÍBRIDA:

I. A Contratada deverá fornecer serviços de locação de uma central telefônica híbrida 
(TDM/IP) equipada inicialmente com 150 ramais analógicos, 100 ramais IP, 16 troncos 
analógicos, 10 troncos SIP, 30 Troncos Digitais E l CAS, 01 software de tarifação para a 
capacidade total de ramais, incluindo todos os materiais e serviços para a sua instalação, 
ativação, testes e treinamento de usuário, deverá ser contemplado a manutenção deste 
sistema por todo o período do contrato, considerando SLA de atendimento para 8 horas 
a partir do chamado, devidamente configurado e instalado no prédio Administrativo da 
Prefeitura Municipal de Aquidauana (Rua Luiz da Costa Gomes, n. 711, Vila Cidade Nova 
- Aquidauana -  MS -  CEP 79200-000), conforme especificações do Item 6 do 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS;

II. Os ramais IP serão instalados nas unidades remotas através de ATA FXS, a quantidade 
de ramais para cada unidade será conforme a tabela de localização, os ATAs serão 
instalados junto ao roteador do link de dados da unidade remota, ficando sobre a 
responsabilidade da Contratante a disponibilização da rede telefônica para a ativação do 
ramal.

III. O Servidor de comunicação VOIP, substituirá a central PABX existente, sendo de inteira 
responsabilidade da contratada a adequação do local onde o mesmo será instalado, 
incluindo os hardware e software necessários.

1.3.3.2 A Rede de INTERCONEXÃO deverá ser composta no mínimo pelos seguintes
componentes relacionados na tabela de quantitativos mínimos abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO QTDE
MÍNIMA

1.3.3.2.1 Enlace de Rádio Ponto a Ponto de Comunicação, na 
frequência livre de 5.8 Ghz, ou em frequência licenciada, 
para composição do BACKBONE da Rede, Interligando as 
Estações Rádio Base. (02 rádios por enlace) (Item 1 do 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS)

03

1.3.3.2.2 Estação Rádio Base (ERB) na Frequência de 5.8 Ghz, para 
comunicação/acesso aos assinantes (CPE) das unidades 
municipais da Rede (Item 2 das ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS DETALHADAS).

03

1.3.3.2.3 Estações de Assinante (CPE) na Frequência de 5.8 Ghz, 
para instalação nas unidades municipais da Rede (Item 3 
das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS).

77

1.3.3.2.4 Roteador Tipo 1 para Backbone da Rede (Pontos c/ 
Concentrador e/ou ERBs) (Item 4 das ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS DETALHADAS, Incluindo Paço Municipal).

04

1.3.3.2.5 Roteador Tipo 2 para Acesso nos Pontos de Assinante/CPE. 
(Item 5 das ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS). 80

8



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 

Gerência Municipal de Finanças 
Núcleo de Licitações e Contratos

Rua Luiz da Costa Gomes, n. 711, Vila Cidade Nova Aquidauana -  MS -  CEP 79200-000

1.3.3.2.6 Central telefônica TDM IP para comunicação de voz entre 
as unidades municipais (Item 6 das ESPECIFICAÇÕES 01
TÉCNICAS DETALHADAS).

1.3.3.3 A descrição acima refere-se para balizamento da contratada que oferecer a 
tecnologia sem fio (Via Rádio), para os casos de rede óptica ou metálica serão analisados 
apenas as aferições de velocidade de banda através da rede utilizando a ferramenta iPerf para 
a qualificação da rede.

A rede de interconexão utilizada para a Prefeitura Municipal de Aquidauana deverá possuir total 
sigilo e separação para o caso de utilização de estrutura compartilhada.

1.3.4 Da implantação

A Contratada deverá elaborar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da 
assinatura do contrato, um plano de implantação gradual do link de acesso à Internet, links de 
interconexão e central telefônica híbrida, para aprovação da contratante.

1.3.4.1 O período de implantação total dos itens elencados será de 30 (trinta) dias para 
as unidades urbanas e 60 (sessenta) dias para as unidades rurais;

1.3.4.2 Até a assinatura do contrato e durante o período de implantação dos links e 
equipamentos, poderão ocorrer mudanças de endereços dos locais de instalação por conta 
disso, no transcorrer do período de 60 dias estabelecido, o representante da Contratada e o 
Gestor do Contrato deverão se reunir para discutir como se dará o tratamento dessas situações, 
sem prejuízo à instalação total dos links;

1.3.4.3 O Plano de Implantação deverá estar em conformidade com os requisitos deste 
Termo de Referência e seus anexos, bem como ser aprovado e assinado por ambas as partes, 
sendo o Contratante representado pelo Gestor do Contrato e a Contratada por seu responsável 
legal;

1.3.5 Da instalação

1.3.5.1 Após a fase de implantação, a Contratada realizará a instalação dos links de 
interconexão, considerando as localidades listadas, podendo haver instalação em outras 
unidades, respeitando-se o limite de links contratados;

1.3.5.2 Para a ativação dos ramais IP/ATAS a contratada efetuará fornecimento e a 
passagem de cabos (fiação interna para ligação entre o quadro de "distribuição geral" DG e a 
sala onde os equipamentos serão acomodados nas unidades) será de responsabilidade da 
contratada. A infraestrutura física da rede interna para viabilizar a passagem de cabos será de 
responsabilidade da contratante;

1.3.5.3 A Contratada deverá fornecer os links de interconexão, implementados por meio 
de pares metálicos, fibra óptica ou rádio digital, exceto aqueles pontos descritos na tabela de 
localização como obrigatoriedade serem via Fibra óptica;

1.3.5.4 Não serão permitidos acessos à Internet via Satélite;

1.3.5.5 A Contratada deve ajustar seu plano de trabalho em conjunto com a equipe técnica 
da Contratante, de maneira a adequar os horários e procedimentos de configurações e testes.

1.3.6 Da configuração

1.3.6.1 A contratada será responsável pela configuração dos equipamentos necessários 
para o correto funcionamento de todos os equipamentos e serviços fornecidos.
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1.3.7 Dos testes para aceitação dos links

1.3.7.1 O aceite técnico dos links instalados se dará por meio de aprovação e confirmação 
do efetivo acesso à Internet no link principal, teste de velocidade das interconexões, pela 
equipe técnica da Contratante.

1.3.8 Da velocidade dos links de acesso à Internet

1.3.8.1 Os links de acesso dedicado (interconexões) deverão ser instalados considerando 
a velocidade mínima de 10 Mbps (UpLoad e Download) por unidade, podendo ser incrementado 
de acordo com as necessidades específicas das mesmas, utilizando a ferramenta Iperf para 
esta aceitação;

1.3.8.2 As velocidades de download e upload devem ser simétricas e efetivas.

1.3.9 Da alteração de endereço

1.3.9.1 É facultado ao Contratante solicitar a alteração de endereço do link instalado 
conforme sua necessidade;

1.3.9.2 Nos casos de alteração de endereço, a Contratada poderá utilizar os mesmos 
equipamentos do link em uso, no entanto, isso não poderá implicar no atraso da instalação do 
novo endereço, cujo tempo deverá ser de no máximo 24 (vinte e quatro) horas após a 
solicitação forma! encaminhada pelo Contratante para a Contratada;

1.3.9.3 Os links instalados em novo endereço passarão pelos mesmos testes de aceitação.

1.3.10 Da manutenção

1.3.10.1 Os serviços de manutenção dos links devem ser prestados pela Contratada, que 
deve atender, obrigatoriamente, as seguintes condições:

1.3.10.1.1 Todos os serviços de manutenção dos links de acesso dedicado à Internet e 
interconexão são de inteira responsabilidade da Contratada e devem ser efetuados desde o 
início até o final do contrato, bem como estar totalmente cobertos pelo pagamento mensal 
relativo ao fornecimento de cada um dos links de acesso, sem quaisquer custos adicionais;

1.3.10.1.2 Efetuar manutenção corretiva assim que for detectado algum mau funcionamento 
de enlaces e equipamentos, ou problemas em instalações feitas, de forma que voltem a 
funcionar perfeitamente;

1.3.10.1.3 Realizar o serviço de manutenção no local de instalação do equipamento sempre 
que possível. Caso seja necessário remover o equipamento, a contratada deve providenciar a 
sua substituição por outro idêntico ou superior, em perfeito funcionamento;

1.3.10.1.4 Responsabilizar-se por todos os técnicos que forem realizar manutenção dos links 
instalados;

1.3.10.1.5 Garantir que os técnicos de suporte tenham conhecimento completo sobre toda a 
arquitetura de rede utilizada, e de todos os equipamentos e softwares de responsabilidade da 
Contratada que integram a modalidade de acesso à Internet.

1.4 NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS:

1.4.1 As normas da ABNT e práticas Telebrás, aplicam-se em complemento nas especificações 
e deverão ser observadas pela empresa contratada, de forma a estabelecer o melhor grau de 
qualidade para infraestrutura implantada.
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1.4.2 No caso de omissão de normas, ou dupla interpretação das relacionadas, será utilizada 
a norma TELEBRAS aplicável.

2 DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO

2.1 Introdução

2.1.1 O Acordo de Nível de Serviço (SLA) visa garantir que os serviços contratados sejam 
prestados, pela CONTRATADA, em grau mínimo de eficiência e qualidade, exigidos pela 
prefeitura municipal de Aquidauana;

2.1.2 A CONTRATADA é responsável pelo cumprimento e medição dos índices estabelecidos 
neste item, que serão auditados pelo Departamento de tecnologia da informação da secretaria 
de Planejamento e Gestão da prefeitura Municipal de Aquidauana, durante todo o prazo de 
vigência do contrato, e que poderão ser revistos, a qualquer tempo, com vistas à melhoria ou 
ajustes na qualidade dos serviços prestados.

2.1.3 Para simplificar o entendimento das regras que regem o Acordo de Nível de Serviço 
(SLA), segue abaixo, a tabela contendo as informações de níveis de serviço, bem como, 
detalhes de sua composição.

2.2 Tabela de Níveis de Serviço Associado (NSA)

2.2.1 Para o cumprimento do objeto do determinamos na tabela abaixo os parâmetros mínimos 
de qualidade para funcionamento:

Tipo de Ocorrência Tempo de Atendimento

Prioridade 1 - Emergencial Máximo de 4 (quatro) horas úteis para Resolução

Prioridade 2 - Urgente Máximo de 8 (oito) horas úteis para Resolução

Prioridade 3 - Normal Máximo de 24 (vinte e quatro) horas úteis para 
Resolução

2.2.2 Da classificação das Ocorrências:

2.2.2.1 Nível Prioridade 1 -  Emergencial -  Refere-se ás paralizações que afetem acima 
de 50% dos usuários.

2.2.2.2 Nível Prioridade 2 -  Urgente -  refere-se às ocorrências que afetem de 10% a 
50% dos usuários.

2.2.2.3 Nível Prioridade 3 -  Normal -  refere-se às ocorrências que afetem menos de 
10% dos usuários ou que não afetem a produtividade.

2.2.3 Para efeito da abertura do chamado, a contratada deverá Indicar o Help Desk ou 
WebSite para contato, com endereço de e-mail, número de telefone, que deverão estar 
disponíveis durante todo o horário comercial, sendo que o prazo para atendimento começa a 
contar a partir da abertura do chamado.
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3 DO MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS (NOC)

3.1 Centro de Operação da Rede -  NOC

3.1.1 A CONTRATADA deverá manter em suas instalações, pelo menos, 01 (uma) 
Infraestrutura de monitoramento de rede (NOC -  NetWork Operation Center ou Centro de 
Operação de Rede) ou similar, que garanta o cumprimento dos processos de Gerenciamento 
de Eventos.

3.1.2 A CONTRATADA deverá contar com serviço de monitoramento durante 24 horas por dia 
7 dias na semana.

3.1.3 Todos os recursos do NOC não poderão ser compartilhados com outros clientes.

3.1.4 A CONTRATADA deverá disponibilizar equipe de monitoramento que conheçam as 
tecnologias, escopo desta contratação, para executar a função de monitoramento e 
gerenciamento de eventos da infraestrutura associada aos serviços da CONTRATANTE.

3.1.5 A CONTRATADA deverá dimensionar a equipe de monitoramento em quantidade e 
disponibilidade suficiente para garantir os níveis de serviço previstos.

3.1.6 Entre as principais atividades da equipe de monitoramento estão:

a. Detectar eventos de falha na infraestrutura dos serviços contratados;

b. Prestar suporte Iniciai através de procedimentos padronizados a fim de solucionar 
possíveis falhas nos componentes de TI que suportem os serviços contratados;

c. Escalonar eventos não resolvidos pelo suporte inicial para a equipe de Suporte 
Especializado da CONTRATADA a fim de solucionar a falha;

d. Gerenciar e registrar todo o ciclo de vida de um evento desde sua identificação até seu 
encerramento.

3.1.7 A CONTRATADA deverá disponibilizar nas dependências da CONTRATANTE, acesso ao 
sistema de monitoramento dos serviços de forma a permitir o acompanhamento do pleno 
funcionamento dos serviços contratados.

3.2 Gerenciamento de Eventos

3.2.1 Um evento é uma mudança de estado a qual possui significado para o gerenciamento de 
um Item de Configuração ou Serviço de TI ou Telecomunicação. É o termo uso para os alertas 
ou notificações criadas por qualquer serviço e Item de configuração ou ferramenta de 
monitoração. A ocorrência de eventos pode significar algum alerta ou a simples execução de 
uma rotina programada.

3.2.2 Para atingir os objetivos do serviço a CONTRATADA deverá executar as seguintes 
atividades:

a. Monitorar a ocorrência de eventos de exceções como alerta de erros de hardware e 
software envolvidos no objeto da contratação.

b. Reportar mensalmente a lista dos eventos que causaram maior impacto na infraestrutura 
da solução e propor ações para melhoria do ambiente de forma a evitar a ocorrência deste tipo 
de eventos.

c. Avaliar a descrição de cada evento, classificando e alocando os recursos necessários para 
tratamento de acordo com a gravidade do mesmo.
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d. Notificar cada evento grave aos responsáveis técnicos peia solução do mesmo, sendo 
este responsável um terceiro ou mesmo um Analista da CONTRATANTE.

e. Realizar correlação de eventos a fim de determ inar a causa raiz de eventos maiores que 
venham a impactar os serviços contratados

f. Revisar e reportar lições aprendidas com cada evento que venha causar impactos 
maiores nos serviços.

g. Manter registro de todo ciclo de vida do evento, desde sua detecção até seu 
encerramento.

h. Registrar a ocorrência do evento e reportar à CONTRATANTE.

4 DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

4.1 Responsabilidade da contratada.

4.1.1 Das responsabilidades para o lote único:

4.1.1.1 Executar o objeto nas condições especificadas pela CONTRATANTE.

4.1.1.2 Registrar as ocorrências durante a execução do objeto, de tudo dando ciência a 
CONTRATANTE, respondendo integralmente por sua omissão.

4.1.1.3 Manter durante a execução do objeto, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação.

4.1.1.4 Desenvolver os serviços sempre em regime de entendimento com a 
CONTRATANTE.

4.1.1.5 Prestar os serviços sempre por intermédio do responsável tegal ou por técnicos 
qualificados pertencentes ao seu quadro de pessoal, devendo responder perante a 
CONTRATANTE e a terceiros pela cobertura dos riscos de acidentes de trabalho de seus 
empregados, prepostos ou contratados, por todos os ônus, encargos, perdas e danos 
porventura resultantes da execução do objeto.

4.1.1.6 Manter sigilo das informações, tarefas e atividades realizadas através do contrato 
a ser firmado e obedecer à política de segurança em vigor nesse Instituto.

4.1.1.7 Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços prestados, assumindo inteira 
responsabilidade por inadequação dos mesmos, provendo solução e substituição dos 
profissionais quando e se necessário, de acordo com solicitação da CONTRATANTE. Caso a 
CONTRATANTE identifique a necessidade de substituição de um determinado profissional 
disponibilizado para a prestação do serviço, o mesmo deverá ser substituído por outro 
profissional com o mesmo perfil exigido ou superior, em um prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas. O profissional a ser substituído terá suas atividades interrompidas na data em que 
o novo profissional iniciar a prestação de serviços.

4.1.1.8 Comunicar e acordar, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, 
à equipe de TI da Prefeitura Municipal de Aquidauana, as eventuais interrupções programadas, 
para a realização de manutenções preventivas;

4.1.1.9 É vedada a subcontratação, no todo ou em parte, do presente ajuste.
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4.1.1.10 Indicar no ato da contratação, pelo menos um de seus empregados para atuar 
como gestor do contrato, podendo substituí-lo a qualquer tempo, mediante aviso prévio à 
CONTRATANTE. Caberá ao gestor:

4.1.1.11 Garantir que a banda disponível para conexão com a Internet seja suficiente para 
suprir toda a velocidade paga pela CONTRATANTE, 24 horas por dia, durante todo o período de 
vigência do contrato.

4.2 A empresa deverá comprovar que possui no município de Anastácio/MS ou 
Aquidauana/MS, Estação Licenciada pela Agencia Nacional de Telecomunicações (ANATEL). A 
comprovação far-se-á através de cópia da licença para funcionamento de estação.

4.3 A empresa deverá comprovar que atenderá a contratante, com equipe especializada de 
02 (dois) técnicos ou mais, disponíveis 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) 
dias por semana para o pronto atendimento dos chamados técnicos, sendo que pelo menos 01 
(um) deles, tenha certificação equivalente, comprovada.

4.3.1.1

5 DOS PRAZOS DE ENTREGA E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

5.1 Os objetos e serviços do LOTE ÚNICO deverão obedecer aos prazos estipulados no acordo 
de nível de serviço apresentado no item 4.2 (TABELA DE NÍVEIS DE SERVIÇO ASSOCIADO), 
sendo que os prazos terão início a partir do ato de assinatura do contrato.

5.2 Será firmado contrato com vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogável 
conforme inciso 4 art. 57 da lei 8.665/93

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS

As licitantes deverão comprovar obrigatoriamente em sua proposta, declarando a marca 
e modelo dos equipamentos/matérias/softwares ofertados, e apresentando catálogos, 
folders, manuais, etc., dos fabricantes, que demonstrem o integral atendimento dos itens 
técnicos relacionados neste anexo, especificações detalhadas a seguir:

1- RADIO PONTO A PONTO - BACKBONE

a) O equipamento rádio transm issor deve ser próprio para ambiente externo;

b) Deve operar em com antena integrada ou antena externa;

c) Deve perm itir throughput de até 100 Mbps half-duplex;

d) Deve perm itir a atualização de firmware de forma gratuita e por meio de interface web, 
bem como seu acesso para configuração;

e) O software de gerência do equipamento deve acompanhar o rádio;

f) Compatível com a faixa de frequência de 5.8 Ghz;

g) Deve possuir potência de saída de até 30 dBm;

h) Deve possuir ao menos l(um a) porta de rede (ethernet) com a velocidade de 
10/100/1000 Mbps BASE-TX;

i) A alimentação deve ser feita via injetor para porta ethernet (PoE), 24 ou 48 VDC;

j) Temperatura de operação deve ser na faixa de -20°C a 55°C;
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k) Possuir atestado de homologação na Anatei.

2- ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB)

A estação rádio base deverá ser do tipo sistema wireless outdoor e deverá operar na faixa
de frequência de 5.8 GHz, conforme padrões estabelecidos pela ANATEL e homologados
pelo mesmo, e possuir as seguintes características mínimas:

a) A estação rádio base deverá operar com largura de canal de transm issão de 10, 20 e 
40 MHz;

b) O modo de operação da estação rádio base deverá ser do tipo TDD (Time Division 
Duplex);

c) A estação rádio base deverá ser capaz de operar em condição de LOS (Line of Sight) 
com a existência de visada direta entre as unidades base e remota;

d) Deverá reter a configuração mesmo após o desligamento, 'Reset' ou falha na 
alimentação;

e) Deverá Operar permitindo uma cobertura de no mínimo 2 km em LOS;

f) O sistema Ponto-Multiponto oferecido deve possuir mecanismo intrínsecos de proteção 
contra Interferência;

g) O sistema Ponto-Multiponto (ERB) oferecido deve ser constituído de antenas setoriais 
externas ou integradas de no mínimo 90° e ganho mínimo de 20 dBi, devendo a Estação 
Rádio Base ser entregue com uma cobertura de 360°; contemplando throughput total 
de no mínimo 100 Mbps.

h) A lista de materiais para instalação do equipamento deverá incluir os cabos e conectores 
referentes à interligação entre as unidades indoor e a outdoor do rádio, quando 
aplicável, bem como os cabos e conectores necessários para a interligação da unidade 
outdoor com a antena, quando aplicável;

i) A largura de banda efetiva mínima de cada setor deverá atingir um throughput de 50 
Mbps por setor, podendo ser utilizada a soma de throughput de setores sobrepostos;

j) Ter proteção contra descargas elétricas e atmosféricas, integrado ou externo ao 
equipamento;

k) O equipamento deverá possuir mecanismo de proteção de acesso a console e/ou telnet 
através de senhas;

l) O equipamento deverá possuir software que permita configuração e manutenção do 
equipamento localmente e remotamente;

m) A estação rádio base deverá ser do tipo outdoor e deverá ser alimentada através PoE, 
que deverá ser fornecido juntamente com a solução;

n) A unidade de fonte PoE deverá ser capaz de conectar-se ao módulo externo através de 
cabo STP Cat 5e, com distância máxima de 90 m;

o) A alimentação da unidade PoE deverá ser 110/220 VAC;

p) Deverá possuir interface de conexão ethernet do tipo 10/100 BaseT (RJ-45);

q) Os elementos deverão ser destinados à instalação externa, sem a necessidade de caixas 
herméticas adicionais ou abrigo, com exceção aos módulos de alimentação, que 
poderão ser instalados em ambiente interno;
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r) O sistema Ponto-Multiponto deverá possuir interface de configuração e gerenciamento 
gráfico amigável;

s) Para garantir total confiabilidade do sistema wireless a Radio Base e as CPEs devem 
ser do mesmo fabricante.

3- UNIDADE DE ASSINANTE DE RÁDIO TERMINAL -  CPE

Todas as unidades remotas deverão receber sinal dos setores ponto-muitiponto,
especificados no item acima, portanto, sendo totalmente compatíveis com os setores
especificados, motivo pelo qual, deverão ser do mesmo fabricante e possuir as seguintes
características mínimas:

a) As unidades remotas deverão operar na faixa de frequência 5.15 GHz a 5.85GHz 
conforme estabelecido pela ANATEL;

b) A potência de transm issão deverá ser no mínimo 23 dBm;

c) Deverá operar com apenas uma antena para transm issão e recepção integrada ou 
externa ao equipamento com ganho mínimo de 22 dBi;

d) A unidade remota deverá ainda operar com largura de canal de transm issão de 10, 20 
e 40 MHz;

e) O modo de operação da unidade remota deverá ser do tipo TDD (Time Division Duplex);

f) Cada uma das unidades remotas deverá possuir taxa de transm issão mínima de 10 
Mbps.

g) A unidade remota deverá ser do tipo outdoor, e deverá ser alimentado através de PoE, 
que deverá ser fornecido juntamente com a solução;

h) A unidade de fonte PoE deverá ser capaz de conectar-se ao módulo externo através de 
cabo STP Cat 5E e com distância mínima de 90 m;

i) A alimentação da unidade PoE deverá ser 110/220 VAC;

j) Deverá possuir uma interface Ethernet 10/100 BaseT Full Duplex, com conector RJ-45;

k) Deverá reter a configuração mesmo após o desligamento, 'reset' ou falha na 
alimentação;

l) Os equipamentos de rádio deverão apresentar dispositivo(s) de proteção contra 
descargas elétricas atmosféricas, embutidas ou externas;

m ) A lista de materiais para instalação do equipamento deverá incluir os cabos referentes 
à alimentação dos equipamentos;

n) A lista de materiais para instalação do equipamento deverá incluir as ferragens para 
fixação do rádio outdoor e das antenas, quando aplicável permitindo a linha de visada 
com a estação rádio base;

o) A lista de materiais para instalação do equipamento deverá incluir os cabos e conectores 
referentes à interligação entre as unidades indoor e a outdoor do rádio, quando 
aplicável, bem como os cabos e conectores necessários para a interligação da unidade 
outdoor com a antena, quando aplicável;

p) Para garantir total confiabilidade do sistema wireless a Radio Base as CPEs devem ser
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do mesmo fabricante.

4- ROTEADOR TIPO 1 -  BACKBONE, LINK DEDICADO E ESTAÇÃO RÁDIO BASE

A Contratada deverá fornecer equipamentos roteadores, os quais deverão ser instalados 
em todos os sites que compõem as estações rádio base, ponto concentrador e link dedicado 
com as seguintes características mínimas:

a) Deve possuir função de roteamento;

b) Deve possuir CPU de 1,2 Ghz no mínimo;

c) Deve possuir memória de no mínimo 4 GB SDRAM;

d) Deve possuir no mínimo 08 portas 10/100/1000;

e) Deve possuir no mínimo 02 portas SFP;

f) Deve possuir no mínimo 1 porta USB;

g) Deve possuir capacidade de balanceamento de no mínimo 80 Mbps (somando os links);

h) Deve possuir função Reset;

i) Deve possuir LED de Power e das portas Ethernet;

j) Deve possuir sistema operacional com licença nível 6 que seja baseado em Linux, com 
suporte a regras de Firewall, QoS, protocolos de roteamento dinâmico, com alta 
disponibilidade com o protocolo VRRP, com possibilidade de agregar interfaces, com 
protocolo Spanning Tree em bridge com filtros, com portal Captativo (Hotspot) com 
acesso Plug & Play, com suporte a roteamento com os protocolos RIP, OSPF e BGP, 
com acesso remoto com amigável ao Windows e também administração WEB, com 
suporte a administração por Telnet, SSH e console, permitir configuração e 
monitoramento em tempo real;

Os roteadores que farão a conexão dos links de fibra ótica entre a Coordenadoria de TI e 
a Adm inistração deverão estar equipados em cada site com os 02 (dois) tranceivers tipo 
mini Gbic/SFP, 1000 Base-LX, permitindo o serviço de Link Agregation.

5- ROTEADOR TIPO 2 -  Aplicação no Assinante (CPE)

A Contratada deverá fornecer equipamento tipo Roteador, os quais deverão ser instalados 
em todos os sites que compõem as unidades remotas (116 unidades) atendendo as 
seguintes características mínimas:

a) Deve possuir função de roteamento;

b) Deve possuir CPU de 800 Mhz no mínimo;

c) Deve possuir memória de no mínimo 64 MB SDRAM;

d) Deve possuir capacidade de balanceamento de no mínimo 30 Mbps (somando os 
links);

e) Deve possuir no mínimo 05 portas Ethernet 10/100;

f) Deve possuir função Reset;

g) Deve possuir LED de Power e das portas Ethernet;

h) Deve possuir sistema operacional que seja baseado em Linux, com suporte a regras 
de Firewall, QoS, protocolos de roteamento dinâmico, com alta disponibilidade com
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o protocolo VRRP, com possibilidade de agregar interfaces, com protocolo Spanning 
Tree em bridge com filtros, com portal Captativo (Hotspot) com acesso Plug & Play, 
com suporte a roteamento com os protocolos RIP, OSPF e BGP, com acesso remoto 
com amigável ao Windows e também administração WEB, com suporte a 
adm inistração por Telnet, SSH e console, permitir configuração e monitoramento 
em tempo real;

i) A contratada deverá configurar os roteadores tipo 2 com recursos de VPN e 
implementação de QoS priorizando o serviço de Voz sobre IP.

6- SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO VOIP:

A contratada deverá fornecer com instalação, configuração, testes completos de 
aceitação/funcionamento e treinamento dos usuários, um servidor de comunicação VOIP 
inicialmente com:

 ̂ 30 troncos SIP para a interligação com a central atual do Paço Municipal

s  100 Ramais IP/SIP;

s  30 ATAs com 2 portas FXS;

s  001 Software de tarifação para 100 ramais;

O servidor de Comunicação VOIP deverá ser instalado na sede do Paço Municipal juntamente 
com os equipamentos de T.I, este servidor deverá ser interligado com a central PABX 
atualmente instalado, incluído todos os materiais e serviços necessários para o perfeito 
funcionamento desta interligação.

A Contratada deverá instalar em cada Localidade (conforme tabela de localização) um ATA 
com dois canais FXS, devidamente instalada, incluindo os aparelhos telefônicos e todos os 
materiais necessários para a ativação dos ramais, tais como fios, tomadas, canaletas e 
eletrodutos, atendendo as normas descritas neste termo de referência.

Especificações Elétricas:

O equipamento será ligado junto a rede estabilizada da PREFEITURA, todos os equipamentos 
devem ser bivolt automática ou com chave seletora

Facilidades mínimas obrigatórias da Servidor VOIP:

Permitir a implantação de tecnologia móvel digital e IP (DECT e Wi-Fi);

Permitir o uso de terminais IP e/ou;

Permitir o recebimento e o envio de fax;

Permitir configuração do "tempo de flash";

Permitir chamada de compromisso (despertador);

Deverá conter ramal de entrada dedicado;

Deverá conter ramal de saída dedicado;

Permitir serviço de Substituição, para que os usuários façam uma chamada ou simplesmente 
gerenciem o seu próprio telefone a partir de qualquer telefone da empresa. Quando o serviço 
é utilizado de um terminal dedicado equivalente, todos os dados (configuração de teclas, 
luzes, painéis de exibição, etc.) são restaurados. Se o serviço for utilizado de outro tipo de
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telefone dedicado ou um telefone analógico, são restaurados somente os direitos internos e 
externos;

Permitir conferência a três, oferecendo aos usuários a utilização de conferências a 3 (três) 
participantes, sendo pelo menos um deles internos à empresa;

Permitir discagem em DTMF;

Permitir rediscagem dos últimos 10 números chamados;

Deverá possuir agenda telefônica interna com no mínimo 80 (oitenta) números cadastrados;

Possuir plano de numeração flexível, com possibilidade de programação de pelo menos 04 
(quatro) dígitos;

Permitir serviço de Discagem Abreviada Completa, com uma capacidade total de 2.000 
correspondentes, que permite a gravação de números incompletos ou completos. Alguns dos 
números podem ser alocados a grupos de usuários. Para as estações restantes da instalação, 
todos os números devem estar acessíveis. Além disso, todos ou parte dos números 
abreviados podem seguir a categoria de filtragem de chamada de correspondente externo;

Permitir operação com rota de transbordo;

Possibilitar a implementação da característica de seleção e acesso na rota de menor custo. 
O software de encaminhamento permitirá o acesso direto ou indireto à operadora de menor 
custo para cada chamada. Este serviço será transparente para os usuários, e independente 
da conexão física com a operadora. O número chamado deve ser modificado para se ajustar 
ao esquema de numeração de operadora (pela adição, remoção ou conversão de dígitos, 
independente dos códigos discados pelos usuários), mas o número discado e o número 
modificado devem ser armazenados em bilhetes de tarifação. Caso o usuário tenha o direito, 
será transbordado para a operadora que oferece uma tarifa mais alta, sendo o número 
discado automaticamente adaptado como no caso anterior. Além disso, o aplicativo de 
encaminhamento de menor custo pode ser atualizado remotamente por uma empresa de 
serviço externo para competir em condições de igualdade com a política de tarifas flutuantes 
das operadoras;

Permitir consulta pendular;

Possibilitar o estacionamento de chamadas;

Deverá proteger contra intercalação;

Permitir desvio de chamada em cascata de até 5 (cinco);

Perm itir desvio de chamada predefinido e temporizado;

Deverá permitir o serviço de Atendimento Automático:

Deverá estar equipado com um sistema de atendimento automático para prover um serviço 
de atendimento 24 horas por dia;

Deverá possuir, no mínimo, 2 níveis de menu (menu principal + sub-menu secundário) com 
10 opções em cada nível;

Deverá permitir uma mensagem de anúncio solicitando ao chamador discar um número de 
ramal;

Deverá permitir ao chamador ser transferido para um ramal pré-definido, para a telefonista 
ou para uma caixa postal do Correio de Voz para que possa deixar uma mensagem;
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As guias/mensagens de cada opção do menu deverão ser customizáveis;

Deverá ser possível a criação de, no mínimo, 25 caixas postais de informação.

Entende-se por caixa postal de informação, uma caixa postal onde é executada uma 
mensagem com alguma informação importante;

Deverá possibilitar a detecção automática de FAX transferindo a chamada para um terminal 
de FAX pré-programado, além da detecção automática de MODEM.

Permitir a programação de serviço noturno, de forma que as chamadas externas 
encaminhadas às operadoras ausentes sejam automaticamente redirecionadas a um rama! 
ou grupos de ramal pré-determinados;

Perm itir música de espera, com fonte interna e possibilidade de futura aquisição de interface 
para fonte de música externa;

Deverá possuir sistema de música de espera interna ao sistema personaiizávei de, no 
mínimo, 2 minutos de gravação;

Permitir que as chamadas possam ser colocadas em modo de espera, através de um sistema 
de música de espera interna ao equipamento, personaiizávei, com no mínimo 2 minutos de 
gravação;

Chamada de retorno automático sobre um ramal ocupado ou livre;

Possibilitar toques distintos nas chamadas internas e externas para os ramais analógicos, 
digitais e IP;

Permitir a facilidade de transferência para chamadas entrantes e saintes;

Permitir o redirecionamento (siga-me) de chamadas internas e externas para um ramal ou 
telefone externo;

Possibilitar o bloqueio de ramal, através de senha individual;

Permitir que se efetue o bloqueio de chamadas de saída para uma lista de números 
telefônicos pré-cadastrados;

Prover facilidade para bloqueio de chamadas diretas a cobrar por ramal, sem o uso de 
hardware adicional;

Possibilitar a categorização de ramais por tipo de chamada de saída;

Possibilitar a discriminação de chamada externa (Classes de restrição);

Permitir aos usuários utilizar o sistema telefônico para comunicações pessoais. Eles podem 
chamar os correspondentes externos de qualquer telefone da empresa através de prefixo de 
comunicação pessoal, associado a um código pessoal e uma senha opcional. O prefixo de 
comunicação pessoal permite que o chamador ignore a categoria de filtragem de chamada 
externa, chamada por chamada. O código pessoal permite a identificação segura de 
comunicação pessoal e distribuição;

Possuir a facilidade de captura de chamadas para ramais de um mesmo grupo ou individual;

Possibilidade de criar grupos de ramais, de forma que seja possível chamar um grupo 
discando o número associado a ele;

Desvio de um feixe externo sobre um grupo ou um usuário individual;

Captura individual de chamada;
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Captura de chamada em grupo;

Perm itir a programação, por ramal, para que o mesmo não receba chamadas;

Permitir configurar ramais com recurso do tipo chefe-secretária;

Deverá conter o serviço de Assistente Pessoal:

O Servidor deve prover o recurso de assistente pessoal, interno ao sistema;

O assistente pessoal tem por objetivo ativar um menu de, no mínimo, 5 opções pré-definidas 
(4), para auxiliar o chamador do ramal e escolher, dentre diversas opções, como contatar o 
usuário do ramal;

Os menus devem possuir, no mínimo, as seguintes opções:

Transferir chamada para o correio de voz;

Transferir chamada para um celular;

Transferir chamada para um número externo;

Transferir chamada para um número interno;

Transferir chamada para a telefonista;

Estas opções devem estar disponíveis a todos os usuários de forma independente, ou seja, 
cada usuário poderá ou não ativar o serviço de assistente pessoal e definir quais os números 
de destinos em cada opção;

As configurações devem ser individuais, permitindo ao usuário definir quais das opções 
deverão ser disponibilizadas ao chamador.

Permitir a identificação do tipo BINA nos ramais analógicos;

Possibilitar a utilização de troncos analógicos -  linhas diretas - com numeração diferenciada, 
tais que, as chamadas a eles dirigidas sejam automaticamente encaminhadas a ramais 
específicos;

Permitir que ramais possam discar para números de telesserviços;

O equipamento deverá possuir um buffer de armazenamento de bilhetes de bilhetagem, com 
capacidade mínima de 1.000 bilhetes, devendo permitir ampliação futura para até 10,000 
bilhetes;

Deverá permitir o sistema de bilhetagem via IP;

Software de Tarifação:

Deverá possibilitar a customização dos campos do bilhete de tarifação;

Os relatórios deverão ser gerados por período determinado pelo gestor para ramal, número 
discado, centro de custo, duração, localidade, departamento, operadora, entre outros, o 
sistema de tarifação será instalado na Coordenadoria de TI, ficando sobre a responsabilidade 
da contratante o fornecimento do microcomputador.

Instalação:

A CONTRATADA deverá prover toda a instalação, e fazer as instalações, programações e 
testes até o Rack ou DG da rede telefônica atual, a rede telefônica e rede de dados para as 
respectivas integrações são de responsabilidade da CONTRATADA.
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A CONTRATADA deverá ainda acompanhar a instalação dos ATAS / ramais e aparelhos 
realizando ainda todas as programações necessárias para o perfeito funcionamento dos 
aparelhos telefônicos, bem como a Interligação do Servidor VOIP com a central telefônica 
Atual.

Materiais de Instalação:

Todos os materiais de instalação deverão ser especificados com os quantitativos pela 
contratada.

A CONTRATADA deverá fornecer os materiais necessários para a instalação da Servidor VOIP 
até o RACK, prover a interligação em todas as unidades remotas, A CONTRATADA deverá 
ativar o (os) ATA (ATAS) juntamente como roteador tipo 2, ficando sobre a responsabilidade 
da CONTRATADA a disponibilidade da rede interna de ramais até o ponto.

7- DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS / INSTALAÇÕES:

A CONTRATANTE proverá todas as condições necessárias para a integração de todos os 
equipamentos de DADOS fornecidos peia CONTRATADA com a rede de dados atual em todas 
as suas unidades, ficando responsável em realizar alterações ou novas configurações nos 
equipamentos de sua propriedade ou de sua responsabilidade.

A CONTRATADA se responsabilizará na instalação programação e testes de todos os 
equipamentos ou materiais que façam parte do escopo de fornecimento.
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