SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 20/2017
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal, Senac-

DF, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público, para
conhecimento dos interessados, que na data, horário e local, a seguir especificados fará

realizar licitação na modalidade Pregão Presencial para Sistema de Registro de Preços,

tipo menor preço por lote, que será regida pela Resolução Senac n.º 958/2012,
publicada no D.O.U. nº 187, de 26/09/2012, obedecendo aos termos e às condições
estabelecidas neste ato convocatório.
1 - DA ABERTURA

1.1 - A abertura do certame será no dia, hora e local abaixo indicado:

DATA: 05/10/2017
HORA: 10 horas
LOCAL: SIA Sul Trecho 03 Lotes 945/955 – Brasília - DF, CEP 71.200-030
2 - DO OBJETO

2.1 - A presente licitação tem por objeto o registro de preço para eventual aquisição de

solução de rede local sem fio - wi-fi, englobando equipamentos, instalação, configuração,
treinamento, assistência técnica “on site” e garantia para o Senac-DF, conforme
especificações contidas neste Instrumento Convocatório e seus Anexos.

2.2 - O Senac-DF não se obriga a adquirir o objeto desta licitação, podendo realizar
contratação com terceiros sempre que se mostre mais vantajoso para a Entidade.
2.3 - Integram este Edital os seguintes Anexos:
a) Anexo I – Especificação dos Equipamentos;
b) Anexo II – Declaração de Habilitação;

c) Anexo III – Declaração de inexistência de menor trabalhador, na forma do inciso art.
7º, XXXIII, CF/88;

d) Anexo IV – Ata de Registro de Preços; e

e) Anexo V – Modelo de Apresentação de Proposta/ Modelo Sumário de Comprovações
técnicas.

f) Anexo VI – Minuta do Contrato
3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
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3.1 - Poderão participar desta licitação os fornecedores que:
a) atenderem as condições deste Edital e seus Anexos;

b) não tenham participação, seja a que título for, de dirigentes ou empregados do Sistema
Fecomércio-DF;

c) não estiverem sob decretação de falência, dissolução ou liquidação; e
d) não estejam suspensos de licitar ou contratar com o Senac-DF.
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1 - A licitante deverá indicar um único representante que, devidamente munido de

documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder
por sua representada.

4.2 - É expressamente vedada a representação de mais de uma empresa por um mesmo
credenciado.

4.3 - O credenciamento far-se-á por meio de Instrumento Público de Procuração ou

Instrumento Particular com firma reconhecida, com poderes estabelecidos para, em nome
da licitante, participar de todos os atos do procedimento licitatório, inclusive impetrar ou
desistir de recursos.

4.4 - O representante da licitante deverá, no ato do credenciamento, apresentar
documento oficial de identidade.

4.4.1 - No caso de Procuração por Instrumento Particular, o procurador deverá apresentar

cópia de documento comprobatório da capacidade do outorgante para constituir
mandatários em nome da licitante.

4.4.2 - Em se tratando de sócio dirigente, proprietário ou assemelhado, deverá ser

apresentada cópia do contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

4.5 - A licitante deverá entregar no ato do credenciamento 2 (dois) envelopes. No
primeiro deverá estar contida a Proposta de Preços, e, no segundo, a Documentação de
Habilitação.

4.6 - A licitante deverá, ainda, apresentar, no ato do credenciamento, declaração de que

cumpre plenamente os requisitos de habilitação e de que os documentos solicitados estão
em plena validade, conforme Anexo II – Declaração de Habilitação.

4.7 - A licitante que remeter a proposta por via postal, deverá encaminhar a declaração
dentro de um envelope (sobrecarta) com o envelope n.º 01 – “Proposta de Preço” e o
envelope n.º 02 – “Documentação de Habilitação”.

4.8 - A licitante que não apresentar representante legal, devidamente credenciado,

perante o Pregoeiro ficará impedida de negociar preços, de renunciar ou declarar a
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intenção de interpor recurso. Neste caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances

verbais e será mantido o preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação
das propostas e apuração do menor preço.

4.9 – Nas hipóteses de interrupção ou suspensão dos trabalhos, as reuniões serão sempre
precedidas de novo credenciamento, sendo vedada a inclusão de novas propostas. A
licitante que não apresentar representante legal, na fase de credenciamento, estará
impedida de participar na forma disposta do item 4.8.
5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1 - A Proposta de Preços deverá ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada
e as demais rubricadas pelo representante legal da licitante, dela constando a razão social
da empresa, assim como as informações dos subitens que se seguem:

5.1.1 - valores expressos em moeda corrente nacional, com preço unitário, total e global;

5.1.2 - em caso de divergência entre os valores unitários e totais serão considerados os

primeiros, e, entre os expressos em algarismos e por extenso será considerado este
último;

5.1.3 - declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos todos os custos
diretos e indiretos, tributos incidentes, inclusive diferenças de alíquotas de ICMS,

taxa de administração, materiais, serviços, instalações, encargos sociais e trabalhistas,
seguros, frete, embalagens, lucro e outros de qualquer natureza. Na falta de tal
declaração, serão consideradas inclusas nos preços todas e quaisquer despesas;

5.1.4 - informação do prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60
(sessenta) dias. A omissão desse dado implicará aceitação do prazo citado neste subitem;

5.1.5 - indicação do nome e número do banco, agência e conta corrente, de titularidade
da licitante, vinculada ao CNPJ constante da Proposta, para fins de pagamento;

5.2 - O Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar esclarecimentos adicionais
sobre a composição dos preços propostos;

5.3 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja

com relação a preço, pagamento, prazo ou a qualquer condição que importe modificação
dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros
materiais, alterações essas que serão avaliadas pela CPL;

5.3.1 - serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro e pelos Membros da CPL
quaisquer erros de aritmética, e o preço global da proposta, se faltar;
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5.3.2 - a falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações expedidas pela própria
licitante ou na proposta poderão ser supridas pelo representante legal presente à reunião
de abertura dos envelopes Proposta e Documentação com poderes para esse fim;

5.3.3 - a falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos
dados constantes dos documentos apresentados dentro do envelope Documentação.

5.4 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada em envelope fechado, com as
seguintes informações:

PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 20/2017
ENVELOPE N.º 01 – “PROPOSTA DE PREÇO”
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:
CNPJ DA LICITANTE:

6.1 - Para

habilitação

documentação:

nesta

licitação,

a

licitante

deverá

apresentar

a

seguinte

6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) prova de registro, no órgão competente, no caso de empresário individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão
competente; e

c) ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no órgão
competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado.
6.1.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) apresentação de um ou mais atestado(s) de capacidade técnica, emitidos por entidade
pública ou privada, que comprove (m) que a licitante fornece ou forneceu os

equipamentos compatíveis em características, quantidades; prazos com o objeto da
licitação e declaração de que as expectativas do cliente foram/estão sendo atendidas
quanto o cumprimento de prazos e qualidade dos serviços prestados;

b) Deverá constar nos atestados o nome do responsável pela declaração e o telefone de
contato; e

c) declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) menor (es) de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor (es) de 16

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, acrescido pela EC nº 20/1998,

expressa em papel timbrado da empresa licitante, assinada pelo representante legal,
conforme Anexo III, parte integrante deste Instrumento Convocatório.
6.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
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a) Certidão de negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
ou de execução patrimonial. A certidão que não possuir prazo de validade não poderá ter
sua emissão superior a 90 (noventa) dias da data de recebimento dos envelopes.
6.1.4 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

(http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual (http://www.sintegra.gov.br/)) ou

Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto da licitação;

c) Certidão Negativa de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, ou Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa, expedida pela Secretaria da Receita Federal, da sede ou
domicílio da licitante, ou da filial quando esta for a Licitante;

(http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ATSPO/certidao/CndconjuntaInter/InformaNICertidao.asp
?Tipo=1)

d) Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa,
expedida pela Fazenda Estadual para participação em Licitações Públicas, da sede ou

domicílio da licitante, ou da filial quando esta for a Licitante, ou ainda, Certidão de não
contribuinte;

e) Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com Efeitos de

Negativa, expedida pela Fazenda Municipal, da sede ou domicílio da licitante, ou da filial
quando esta for à Licitante, ou ainda, Certidão de não contribuinte;

f) Certidão Negativa de Débito (CND) ou Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), junto
ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS da sede da licitante;
(http://www010.dataprev.gov.br/CWS/CONTEXTO/PCND1/PCND1.HTML)

g) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, da
sede da Licitante; (https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp)

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do
Trabalho,

com

base

(http://www.tst.gov.br/certidao)

no

Banco

Nacional

de

Devedores

Trabalhistas;

6.1.5 - A Documentação de Habilitação deverá ser apresentada em envelope fechado, com
as seguintes informações:

PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 20/2017
ENVELOPE N.º 02 – “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:
CNPJ DA LICITANTE:
6.1.6 Toda a documentação para habilitação refere-se à jurisdição local do domicilio ou
sede da empresa licitante.
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6.1.7 Documentos extraídos da Internet serão aceitos estando sujeitos à confirmação da
autenticidade do documento;

6.1.8 - Os documentos poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia ou

publicação em órgão de imprensa oficial. No caso de apresentação de cópias, deverão ser

autenticadas por tabelião ou apresentadas juntamente com os respectivos originais para a
conferência do Pregoeiro e dos Membros da CPL, na sessão de abertura do certame.

6.1.9 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento, em
substituição aos documentos requeridos neste Edital e seus Anexos.

6.1.10 - A apresentação de documentos com a validade expirada acarretará a inabilitação
da licitante.

6.1.11 - Para dar maior agilidade ao certame licitatório, a documentação para habilitação

deverá ser apresentada na ordem seqüencial, exigida neste Edital. A não observância
desse critério não ensejará motivo de inabilitação.

7 - DA SESSÃO E DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO

7.1 - Será facultado à CPL utilizar da prerrogativa do Art. 17 da Resolução Senac n.º
958/2012, invertendo o procedimento, com a abertura primeiramente dos envelopes de
habilitação e, somente, então, proceder a abertura dos envelopes com as propostas das
licitantes habilitadas.

7.2 - A sessão para credenciamento, recebimento e abertura dos envelopes contendo as

Propostas de Preços e a Documentação de Habilitação, será realizada de acordo com a
Resolução Senac n.º 958/2012, em conformidade com este Edital e seus Anexos, na data,
local e horário especificados no item 1.

7.3 - No início da sessão, os interessados deverão credenciar-se, identificar-se e entregar
os envelopes, conforme disposto no item 4 deste Edital.

7.4 - Declarado o encerramento do credenciamento, não mais serão admitidas a
participação de novas licitantes.

7.5 - Os envelopes contendo as Propostas de Preços serão, desde logo, abertos e

conferidos quanto à validade e ao cumprimento das exigências contidas no Edital, sendo
rubricados pelo Pregoeiro e pela CPL.

7.6 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente
Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento.

7.7 - Será classificada a licitante que apresentar a proposta de menor preço por lote,

como também as licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e
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superiores em até 15 % (quinze por cento), relativamente à de menor preço por lote
apresentado.

7.8 - Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços, nas
condições

definidas

no

subitem

7.7,

serão

classificadas

as

melhores

propostas

subseqüentes, até o máximo de 3 (três), para que os representantes das licitantes
participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas
escritas.

7.9 - Os representantes das licitantes que obtiverem classificação serão convidados,

individualmente, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da
proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.

7.10 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada, na forma do item

anterior, não implicará exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do
último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.

7.11 - Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço por lote e o valor estimado para a contratação.

7.12 - Na hipótese de, na fase de abertura das propostas, uma ou mais empresas
classificadas apresentarem o mesmo preço, e, este valor seja o menor preço por lote, e,

na sessão de lances, essas licitantes não apresentem lances verbais para que o
desempate ocorra, será efetuado sorteio, na mesma sessão, para que se defina a proposta
vencedora;

7.13 - Para efeito de julgamento da presente licitação, na modalidade de Menor Preço,
será considerada vencedora a licitante que apresentar a proposta ou lance de menor preço
por lote e atender a todos os requisitos do presente Edital e seus Anexos.

7.14 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, em
conformidade com o Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito.

7.15 - Após a declaração da aceitabilidade das propostas de menor preço por lote, será
aberto o envelope contendo a Documentação de Habilitação da licitante que a tiver
formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.

7.16 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será

declarada vencedora e o procedimento encaminhado para homologação e adjudicação,
pelo Diretor Regional, por intermédio da CPL.

7.17 - Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências
habilitatórias,

o

Pregoeiro

examinará

a

oferta

subseqüente,

verificando

a

sua

aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação e assim
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sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital, sendo a
respectiva licitante declarada vencedora.

7.18 - Para composição do processo, a licitante vencedora deverá, no prazo máximo de 24

horas após o encerramento da sessão, apresentar nova planilha de preços, com os valores
correspondentes ao lance vencedor, nos termos do item 5.1 deste Edital.

7.19 - O percentual de desconto, ofertado sobre a proposta original antes da apresentação

dos lances, deverá ser distribuído proporcionalmente sobre todos os preços cotados no
lote.

7.20 - Nas situações previstas nos subitens 7.11, 7.12, 7.13 e 7.17, o Pregoeiro poderá
negociar diretamente com a licitante para que seja obtido preço melhor.

7.21 - Não havendo, dentre as propostas classificadas, nenhuma que atenda às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro declarará fracassado o pregão.

7.22 - Concluída a fase de lances e definida a ordem de classificação, a CPL poderá, a seu

critério, solicitar às empresas classificadas amostras dos equipamentos ofertados, objeto
deste Pregão para análise técnica.

7.23 - O procedimento será interrompido para que, nos prazos previstos neste Edital,
possam ser entregues e analisadas as amostras solicitadas;

7.24 - Após análise das amostras apresentadas, a CPL convocará todas as licitantes que
participaram da fase de oferta de lances para, em nova reunião, comunicar a respeito da

aceitabilidade dos equipamentos e, por conseguinte, das propostas, oportunidade que
poderá ser analisada a documentação da empresa ofertante do menor preço cuja amostra
tenha sido aprovada tecnicamente.
8 – DAS AMOSTRAS

8.1 - As amostras serão solicitadas às empresas classificadas na etapa de lances verbais e

deverão ser encaminhados no SIA Sul Trecho 03 Lotes 945/955 – Brasília - DF, CEP
71.200-030, no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis após recebida a comunicação.

8.2 - Deverá ser apresentada 1 (uma) amostra de cada produto para análise técnica;

8.3 - Os equipamentos apresentados como amostras poderão ser abertos, manuseados,

desmontados, sendo devolvidos à licitante no estado em que se encontrarem ao final da
avaliação técnica.

8.4 - Se a amostra apresentar problemas de funcionamento durante a análise técnica, a
licitante terá sua proposta desclassificada.

8.5 - Se a amostra apresentar divergência em relação a especificação constante deste
Edital ou da proposta, a licitante terá sua proposta desclassificada.
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8.6 - Após vencido o prazo de entrega das amostras não será permitido fazer ajustes ou

modificações nos equipamentos apresentados para fins de adequá-los à especificação
constante deste Edital;

8.7 - Se a licitante não encaminhar a amostra no prazo estabelecido, terá sua cotação
desconsiderada para efeito de julgamento.

8.8 - As amostras serão solicitadas para que se possa verificar se os equipamentos
ofertados atendem às características técnicas que constam deste Edital de licitação e da
proposta apresentada pela licitante.

8.9 - O processo de analise das amostras consistirá na verificação do atendimento de
todas as características dos equipamentos, apresentadas no Anexo I – Especificação dos
Equipamentos:

8.9.1 - Serão considerados equipamentos homologados, somente os que atenderem 100%

(cem por cento) das características técnicas descritas no documento citado no parágrafo
anterior;

8.9.2 - Caso algum equipamento não atenda plenamente o que está sendo solicitado, a

LICITANTE será informada sobre as pendências pelo SENAC-DF, e terá o prazo de 5
(cinco) dias úteis para corrigir os problemas apontados;

8.9.3 - Caso os problemas não sejam solucionados no prazo previsto, a LICITANTE será
automaticamente desclassificada, sendo a próxima LICITANTE habilitada, convocada para
apresentar suas amostras, dando assim, continuidade ao processo licitatório;

8.9.4 - A qualquer momento, os técnicos do SENAC-DF responsáveis pelo processo de
homologação, poderão solicitar a LICITANTE, informações complementares que se fizerem
necessárias

para

a

validação

do

esclarecimento de eventuais dúvidas;

processo

de

homologação

das

amostras,

ou

8.9.5 - Por se tratar de um processo por lote para aquisição de equipamentos, não
havendo possibilidade de fracionamento do objeto de um determinado lote licitado, caso

ocorra à reprovação de uma das amostras analisadas, o restante dos equipamentos do
lote não serão analisados. Neste caso, a próxima LICITANTE habilitada, será convocada
para apresentar suas amostras, dando assim, continuidade ao processo licitatório.
9 – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

9.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas,

qualquer licitante interessado poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar
o Edital do Pregão.

9.2 - Caberá à CPL decidir sobre a petição no prazo de 24 horas.
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9.3 - Acolhida a petição contra o Edital, será designada nova data para a realização do
certame.

9.4 - As impugnações deverão ser manifestadas por escrito, dirigidas ao Pregoeiro,
entregues no Protocolo, deste Senac-DF, no horário de 09h às 17h, de segunda a sexta-

feira, em dias úteis, devendo ser juntado o instrumento de procuração ou contrato social,
em original ou fotocópia autenticada, aptos a demonstrarem que o signatário das peças
detém poderes para representar a licitante, mediante recebimento na 2ª (segunda) via.

9.5 - Os esclarecimentos de dúvidas a respeito de condições deste Edital e de outros

assuntos relacionados a presente licitação deverá, de preferência, ser efetuada pelas
empresas interessadas em participar do certame pelo e-mail licitação@df.senac.br ou
telefones 3214-3032/3214-3035.
9.6

–

Os

avisos,

informações

e

convocações

referentes

ao

processo

licitatório

(esclarecimento/impugnação, laudos técnicos, resultados e atas), serão divulgadas
mediante publicação no site do Senac – DF, ficando as empresas interessadas em
participar, obrigada a acessá-lo.
10 - DOS RECURSOS

10.1 - Somente caberá recurso da decisão que declarar a licitante vencedora, salvo na
hipótese da inversão do procedimento, prevista no item 7.1, da qual caberá recurso da
decisão que inabilitar a licitante.

10.2 - Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar,

imediata e motivadamente, a intenção de recorrer dessa decisão, registrando em ata a
síntese de suas razões.

10.3 - Será concedido à licitante recorrente o prazo de 02 (dois) dias úteis para a
apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a
apresentar as contra-razões, em igual número de dias.

10.4 - O prazo para apresentações das contra-razões começará a correr do término do

prazo concedido ao recorrente, contando-se o prazo após abertura de vistas das razões do
recurso ao terceiro interessado, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos.

10.5 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do
direito de recurso.
10.6 - O

acolhimento

aproveitamentos.
10.7 -

do

recurso

invalidará

apenas

os

atos

insuscetíveis

de

Os recursos deverão ser feitos por escrito, dirigidos ao Diretor Regional, e

protocolizado o original no Protocolo, deste Senac-DF, no horário de 9h às 17h, de
segunda a sexta-feira, em dias úteis, devendo ser juntado o instrumento de procuração ou
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contrato social, em original ou fotocópia autenticada, aptos a demonstrarem que o
signatário das peças detém poderes para representar a licitante, mediante recebimento na
2ª (segunda) via.
10.8 -

Os recursos interpostos, não serão reconhecidos, após os respectivos prazos

legais, bem como os que forem enviados por fax ou e-mail.

10.9 - Concluídos os procedimentos, inclusive com os resultados de eventuais recursos, a
CPL encaminhará o processo à autoridade competente para homologação e adjudicação.
11 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1 - Homologado o resultado da licitação será assinada a Ata de Registro de Preço nos

termos da minuta constante do Anexo IV, que firmará o compromisso para eventual
contratação, com o fornecedor primeiro classificado de menor valor por lote e, se for o

caso, com os 2º e 3º classificados que aceitarem fornecer pelo preço do vencedor,
obedecida a ordem de classificação do Pregão.

11.2 – Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o Senac-DF não estará

obrigado a adquirir os equipamentos registrados, exclusivamente, pelo Sistema de

Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar
conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao fornecedor,

sendo, entretanto, assegurado ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento
em igualdade de condições.

11.3 - O não comparecimento da adjudicatária para assinatura da Ata de Registro de
Preço implicará multa e perda do direito ao registro de preço.

11.4 - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, a contar
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, no máximo, por igual período, desde
que pesquisa de mercado demonstre que o preço se mantém vantajoso.

11.5 - Os preços da licitante vencedora não serão registrados se esta não cumprir com as

condições legais de documentação exigida, ou por motivo de força maior que inviabilize o
fornecimento dos equipamentos.
11.6 - É

facultado

à

Administração

do

Senac-DF,

convocar

as

outras

licitantes

remanescentes classificadas para procederem ao registro de preços, no prazo e nas
mesmas condições financeiras constantes da proposta vencedora.

11.7 - O Senac-DF poderá, até a assinatura da Ata de Registro de Preços, desclassificar o
licitante

vencedor,

por

despacho

fundamentado,

sem

direito

a

indenização

ou

ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver informação fundada de
qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que
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desabone a qualificação técnica, habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira ou
regularidade daquela licitante.
12 - DAS SANÇÕES

12.1 - Em caso de inexecução total, ou qualquer outra inadimplência, a licitante estará

sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida prévia
defesa, às penalidades previstas na legislação aplicável, nas seguintes hipóteses:
I – advertência;
II – Multa:

a) de 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, e cancelamento da Ata de

Registro de Preços, quando decorridos 05 (cinco) dias de inadimplemento e caracterizada
a recusa ou impossibilidade da CONTRATADA em prestar os serviços;

b) de 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, quando a CONTRATADA
recusar retirar ou aceitar o instrumento de contrato ou equivalente.

c) multa de 2% (dois por cento), acrescida de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia,

limitada ao valor da mesma, em caso de atraso na entrega. Após o terceiro dia útil e a
critério da Administração do Senac-DF, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a

não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da
obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de atraso na entrega do

objeto, por período superior ao previsto na alínea “c”, ou de inexecução parcial da
obrigação assumida;

e) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da
obrigação assumida;

IV – Suspensão do direito de participar de licitações com o Senac-DF pelo prazo de até 02
(dois) anos.

12.2 - O valor da multa poderá ser realizado por pagamento espontâneo, descontado de
eventuais pagamentos devidos pelo Senac-DF ou mediante cobrança judicial.

12.3 – O inadimplemento total das obrigações contratuais assumidas, dará ao Senac-DF

o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades,

inclusive a suspensão do direito de licitar ou contratar com o Senac-DF por prazo não
superior a 2 (dois) anos, nos seguintes casos:
I - cometer fraude fiscal;

II - apresentar documento falso;
III - fizer declaração falsa;

IV - comportar-se de modo inidôneo;
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V - não assinar o contrato ou documento compatível no prazo de 5 (cinco) dias corridos,
contados da notificação;

VI - deixar de entregar a documentação exigida no certame;
VII - não mantiver a proposta.
13 - DO PAGAMENTO

13.1 - A licitante vencedora apresentará Nota Fiscal de acordo com a entrega dos

equipamentos, para liquidação e pagamento da despesa pelo Senac-DF, mediante
depósito em conta bancária no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da apresentação dos
documentos, devidamente atestados.

13.2 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto perdurar a liquidação de qualquer

obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. Sendo esse

atraso decorrente do inadimplemento de obrigações acarretará perda do direito ao pleito
de reajustamento de preços.

13.3 - Somente será efetuado o pagamento dos equipamentos solicitados no Pedido de
Compra/Serviço – PC/S,

de

acordo

com

as

necessidades

do

Senac-DF.

Fica

expressamente estabelecido que os preços incluam todos os custos diretos e indiretos

para o fornecimento dos equipamentos de acordo com as condições previstas neste Edital
e nos demais documentos da licitação.
14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 – O Senac-DF reserva-se o direito de cancelar a presente licitação na forma

previstas no Art. 40, da Resolução Senac n.º 958/2012, sem que caiba à licitante, direito
a indenização ou reclamação de qualquer espécie.

14.2 - Na vigência da Ata de Registro de Preço, a fornecedora deverá manter todas as
condições que a incluíram no certame.

14.3 - Eventuais omissões do presente Edital serão resolvidas pelo Pregoeiro e a CPL,
com base nas normas específicas, vigentes e aplicáveis.

14.4 - As decisões referentes à habilitação, ao julgamento e aos recursos serão
comunicadas diretamente às licitantes e, se presentes seus prepostos no ato em que
forem adotadas, ou por correspondências assinadas pelo Pregoeiro.

14.5 - Sem prejuízo do caráter público de todos os atos do procedimento licitatório, na
sessão do pregão, a análise do processo ficará restrita ao Pregoeiro e à CPL.

14.6 - A CPL, a qualquer tempo, antes da data da apresentação das propostas, poderá

proceder a alterações concernentes a esta licitação, enviando o correspondente adendo às
empresas que tenham retirado o Edital, sendo facultado à CPL, se for o caso, adiar a data
da abertura da licitação.
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14.7 - Será facultado a CPL, em qualquer fase da Licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior
de

informação

ou

de

proposta/documentação.

documentos

que

deveriam

constar

originariamente

da

14.8 – Em caso de diligências que necessitem de deslocamentos com distâncias superiores
a

60km

(sessenta

quilômetros),

a

LICITANTE

deverá

custear

as

despesas com

deslocamento (aéreo), hospedagem e alimentação de 01 (um) funcionário designado pelo
CONTRATANTE para sua realização no local onde a solução esteja implantada (sede da
LICITANTE ou cliente da LICITANTE).

14.9 - Sob nenhum pretexto serão recebidas propostas em desacordo com o Edital e que
não forem entregues conforme as normas de apresentação e prazos ali determinados.

14.10 - Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos.

14.11 - O Distrito Federal é o domicílio e foro competente para dirimir quaisquer dúvidas
referentes à licitação e a procedimentos dela resultantes, renunciando as partes a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

14.12 - A participação nesta licitação implica em conhecimento e aceitação integral do
Edital, seus anexos, bem como na observância de regulamentos, normas administrativas e
técnicas aplicáveis.

14.13 - A empresa que apresentar proposta estará vinculada a ela e se responsabilizará
pelo fornecimento dos equipamentos nas condições oferecidas.

Brasília,

de setembro de 2017

Fabricio da Silva Gama
Coordenador do Núcleo de Compras
Senac - DF
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 20/2017
ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

LOTES

Nº

ESPECIFICAÇÃO

Dispositivo Geral de Gerência
Centralizada wlan (Controladora)
2
Ponto de Acesso Tipo 1
3
Ponto de Acesso Tipo 2
Power Injector 10/100/1000
4
MBPS
Software para Gerenciamento da
1
5
Rede LAN
Treinamento de utilização do
6
software de Gerenciamento
Serviços de Instalação –
7
Controlador e Access Point
Licenças de upgrade para
8
Controlador WLAN
Solução de Controle de Acesso a
9
Visitantes
2
10
Bluetooth Beacons (BLE)
Switch Gerenciável de 24 Portas
3
11
10/100/1000 Gb, com suporte
ao protocolo IPv6
VALOR TOTAL ESTIMADO
1

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

QTD.
18

VALOR ESTIMADO (R$)
VALOR
VALOR
UNT.
TOTAL
(R$)
(R$)
8.276,25

148.972,50

30
30

3.459,58
4.371,17

103.787,40
131.135,10

1

12.467,50

12.467,50

1

19.330,00

19.330,00

9

3.560,00

3.798,75

32.040,00

45.585,00

1

63.960,00

63.960,00

18

4.992,67

89.868,06

60

12
30

393,75

182,67

23.625,00

5.480,10

676.250,66

Os equipamentos propostos devem ser novos (sem uso anterior) e devem

pertencer à linha de produção atual e sem previsão de encerramento pelo
FABRICANTE;

Os equipamentos deverão pertencer à linha corporativa do FABRICANTE, não
sendo aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico;

Para fins de comprovação das características técnicas dos ativos, deve ser

anexado à proposta técnica um catálogo do produto, detalhando todas as
características constantes nessa especificação técnica;

A LICITANTE deverá indicar junto a Habilitação Técnica os hardwares e

softwares que atendam plenamente as especificações técnicas contidas nesta
Especificação dos Equipamentos. Essas deverão ser comprovadas por meio do

preenchimento do Anexo V – Modelo de Apresentação de Proposta/Modelo

Sumário de Comprovações Técnicas, indicando em qual página da proposta se
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encontra a comprovação de cada exigência, acompanhadas por documentação
1.5.

1.6.

técnica comprobatória;

A falta dos documentos e comprovações, o não preenchimento, ou o nãoatendimento às exigências descritas nessa Especificação dos Equipamentos
poderão implicar na desclassificação imediata da LICITANTE;

Qualquer documento redigido em língua estrangeira, juntada ao processo, deve
estar acompanhado de tradução firmada por tradutor juramentado, exceto

quando a LICITANTE fizer a juntada de manuais técnicos, desde que estejam em

inglês. Os documentos, certidões e declarações somente serão aceitos quando
1.7.

devidamente traduzidos;

Nas especificações técnicas, quando houver qualquer menção a marcas,

essas poderão ser consideradas como mera referência podendo a

LICITANTE optar por componentes de marcas similares, desde que
atendam plenamente as especificações mínimas definidas e sejam
1.8.

1.9.

compatíveis entre todas as soluções ofertadas (hardware e softwares).

A solução deverá ser composta por equipamentos do tipo controlador wlan,
responsáveis por controlar a configuração dos pontos de acesso, gerenciá-los e
otimizar o desempenho e a cobertura da radiofrequência da rede sem fio;

Os pontos de acesso, por sua vez, deverão permitir a conexão de clientes que

utilizem padrões wlan ieee 802.11a/b/g/n e deverão ser distribuídos de forma a

proporcionar as melhores condições de conexão nas áreas definidas pela
contratante;

1.10. O

software

de

gerência

da

wlan

deverá

permitir

a

configuração

e

o

gerenciamento centralizado dos controladores e pontos de acesso da rede sem

fio, bem como deverá coletar eventos da wlan, permitir a visualização de

equipamentos na planta e disponibilizar informações de radiofrequência e de
clientes conectados em tempo real;

1.11. Ainda, deverá ser fornecido treinamento com o objetivo de capacitar a equipe da
contratante a administrar, operar, configurar e utilizar adequadamente a
solução;

1.12. A contratada deverá prestar os serviços de garantia on-site dos componentes

fornecidos, de forma a garantir o restabelecimento do funcionamento da solução
em caso de falhas.

2. TREINAMENTOO treinamento deverá ser ministrado para até 5 (cinco) pessoas;
2.2.

A carga horária do treinamento não poderá ser inferior à 24 (vinte e quatro)
horas;
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2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

Cada turma poderá conter até 5 (cinco) pessoas;

Os treinamentos deverão ser realizados em Brasília, em português, em local
fornecido pela contratada;

Caberá à contratada prover todos os recursos didáticos necessários à realização
do treinamento, incluindo para os casos de treinamento presencial: sala de aula,
data show, apostilas, bloco de anotações e caneta para cada treinando;

Os treinamentos presenciais deverão ocorrer em turnos diários de até 4 (quarto)
horas cada, podendo ser dois turnos no mesmo dia, ou um turno por dia a ser

acordado com a contratante, com intervalos de 15 (quinze) minutos em cada

turno e de pelo menos 1 (uma) hora entre os turnos que ocorrerem no mesmo
2.7.
2.8.

dia;

Toda

a

documentação

didática

necessária

aos

disponibilizada em papel impresso e em mídia digital;

treinamentos

deverá

ser

São requisitos esperados de todos os treinamentos:
I.

Aulas presenciais teóricas e práticas;

II. Material didático oficial do fabricante e aprovado pela contratante;
III. Referências para estudos e pesquisas complementares;
IV. As

ementas

dos

cursos

devem

abranger

conteúdos

que

vão

desde

configurações básicas até as avançadas dos recursos de hardware e dos

2.9.

Os

softwares propostos, bem como sua operação.
custos

referentes

ao deslocamento,

hospedagem

treinandos serão de responsabilidade da contratante.

e alimentação

dos

3. GARANTIA E SUPORTE DOS EQUIPAMENTOS
3.1.

Os equipamentos fornecidos deverão possuir garantia mínima de 05 (cinco) anos

3.2.

A empresa fabricante dos equipamentos deverá possuir assistência técnica

para reposição de peças mão de obra e atendimento on-site;

autorizada, devidamente credenciada e contratada no Distrito Federal, sendo

essa responsável pelo atendimento durante o período de garantia. Caso não
possua, essa terá um prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato

para prover no DF toda a estrutura para o cumprimento dos SLAS e serviços de

suporte e manutenção aqui descritos. Caso não cumpra essa obrigação, estará
3.3.

sujeita as sanções previstas neste edital;

A contratada deverá disponibilizar número telefônico (DDG, 0800) e correio
eletrônico para consultas técnicas do contratante sobre as funcionalidades e a
correta utilização da solução, nos dias úteis (segunda-feira a sexta-feira), em
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3.4.

horário comercial (08h às 18h);

Todos os drivers e demais softwares necessários para o funcionamento dos

equipamentos deverão ser disponibilizados no site da internet do fabricante dos

equipamentos, devendo também, ser disponibilizados em mídia individual para
3.5.

3.6.

cada equipamento fornecido (CD ou DVD);

Documentação do fabricante dos produtos ofertados, direcionada ao Senac-DF,

referente a este processo, indicando a assistência técnica autorizada local, que
irá prestar os serviços de garantia do produto;

Documentação do fabricante dos produtos ofertados, direcionada ao Senac-DF,

referente a este processo, de que os serviços de garantia ofertados na proposta

do fabricante ou revendedor cobrem as condições exigidas nesta especificação
de materiais e serviços e, caso eventualmente a assistência técnica autorizada
esteja impedida de realizar atendimentos, os mesmos serão realizados por outra

autorizada (indicada pelo fabricante) ou pelo próprio fabricante sem ônus
3.7.
3.8.
3.9.

adicionais para o Senac-DF;

Todos os equipamentos ofertados deverão ser novos e de primeiro uso e estar
na linha de produção atual do fabricante;

Todas as partes e peças necessárias para operacionalização e compatibilização
do conjunto deverão ser fornecidas pelo fornecedor/fabricante;

A simples repetição das especificações da especificação de materiais e serviços
sem a devida comprovação pela licitante acarretará a sua desclassificação;

3.10. Deverão ser informados todos os componentes relevantes da solução proposta
com seus respectivos códigos do fabricante (marca, modelo, fabricante e part
numbers), descrição e quantidades;

3.11. O fabricante dos equipamentos deverá prover em seu site da internet todas as
atualizações de drivers e softwares opcionais que porventura acompanhem os
mesmos. Essas devem ser disponibilizadas em suas versões mais recentes no

intuito de que os equipamentos estejam sempre atualizados com as versões
mais recentes de softwares e drivers para os mesmos sem ônus para o SenacDF;

3.12. O fabricante dos equipamentos deverá prover em seu site da internet todas as
atualizações de Firmware devendo a aplicação permitir a atualização online por
meio do sistema operacional Microsoft Windows e sem ônus para o Senac-DF;

3.13. No caso da licitante não ser o fabricante dos equipamentos e softwares, todos os

técnicos que prestarão serviços de configuração e suporte, deverão ser treinados
e credenciados junto ao fabricante;
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3.14. Caso a licitante apresente a solução composta por mais de um equipamento,

toda a solução deverá ser homologada pelo fabricante do dispositivo principal,
inclusive os demais itens de lotes diferentes, se fornecidos por outra licitante.

4. NÍVEIS DE SERVIÇO (SLA)
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

Os equipamentos fornecidos deverão possuir garantia mínima de 05 (cinco) anos

"on-site" com SLA de atendimento de no máximo 1 (um) dia útil após o registro
do problema ocorrido;

O prazo para solução será de no máximo 5 (cinco) dias úteis após o primeiro
atendimento, para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local;
Os atendimentos deverão ser realizados em dias úteis e horário comercial;

O tempo de solução, conforme previsto no item 11.2, será contado a partir do
momento em que os equipamentos estiverem liberados para realização do
reparo;

Caso o equipamento tenha que ser recolhido para reparo, a contratada deverá

disponibilizar provisoriamente ao Senac-DF, um equipamento de backup do

mesmo modelo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas úteis após o
4.6.
4.7.
4.8.

início do atendimento;

O equipamento reparado deverá ser devolvido obrigatoriamente em até 72
(setenta e duas) horas úteis após a sua retirada;

Todos os custos para executar a garantia correrão por conta da contratada;

A contratada, sempre que solicitado pelo Senac-DF, deverá fornecer relatórios
sobre os atendimentos registrados em sua central de atendimento, para

verificação do cumprimento dos níveis de serviço acordados entre as partes e
4.9.

descritos nesta especificação de materiais e serviços;

O não cumprimento do SLA aqui estabelecidos poderá acarretar as sanções
descritas previstas no contrato.

5. CONSÓRCIOS
5.1.

É vedada a participação de consórcio de empresas para atendimento do objeto

5.2.

O presente objeto trata-se de contrato para disponibilização de ativos de

requerido;

infraestrutura de tecnologia, com características claramente definidas, e não
contém

elementos

cuja

diversidade

possa

restringir

o

equipamentos por uma única empresa do ramo de mercado.

fornecimento

de

6. Locais de Instalação e Atendimento
6.1.

Todas as atividades relacionadas à implantação do objeto deste Instrumento
serão prestadas em instalações localizadas nos endereços abaixo.
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INFORMAÇÕES DAS LOCALIDADES
Localidade

Endereço

(locais onde serão entregues os equipamentos)

CEP Plano Piloto

SEPS EQ 703/903 - CONJUNTO A - ASA SUL - BRASÍLIA/DF

CEP Taguatinga

QNG, ÁREA ESPECIAL 39, TAGUATINGA NORTE

CEP Ceilândia

QNM 1 CONJ. D LOTE 4/6 - CEILÂNDIA

CEP Gama

QUADRA 5 CONJUNTO F LOTE 07- SETOR SUL - L - GAMA/DF

CEP Jessé Freire

SCS Q. 6 BLOCO A LOTE 172 ED. JESSÉ FREIRE - 1º, 3º E 4º
Andares

CEP TTH
CEP Sobradinho

Sede Administrativa
SubSede

SCS QUADRA 5 BLOCO C LT 27/28 ASA SUL
QUADRA 4 CONJUNTO E AE 5 - SOBRADINHO

SIA TRECHO 3 LOTES 625/695, ED. SIA CENTRO EMPRESARIAL,
COBERTURA “C”
SIA TRECHO 3 LOTE 945 ZONA INDUSTRIAL
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LOTE 1

Nº 01 - DISPOSITIVO GERAL DE GERÊNCIA CENTRALIZADA WLAN
(CONTROLADORA)
CARACTERÍSTICAS GERAIS

1.1 Deverá ser apresentado o certificado dentro do prazo de validade referente à
homologação da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) para o produto,
com data anterior à publicação do edital, conforme a resolução 242
1.2 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
1.3 Deverá possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha de
comando com conector RJ-45 10/100/1000 Mbps auto-sensing ou conector padrão
RS-232 ou USB
1.4 Deverá possuir no mínimo 02 (duas) portas do tipo Gigabit ethernet 10/100/1000
Base-T para controle dos pontos de acesso
1.5 Deverá possuir leds para a indicação do status de atividade do equipamento e das
portas Ethernet
1.6 Deverá possuir fonte de alimentação com seleção automática de tensão (100-240V
AC)
1.7 Deverá permitir montagem em rack padrão de 19 (dezenove) polegadas, incluindo
todos os acessórios necessários
1.8 Deverá suportar temperatura de operação entre 0°C a 40°C
1.9 Deverá ser acompanhado de todos os acessórios necessários para operacionalização
do equipamento, tais como: softwares, cabos de energia elétrica, documentações
técnicas e manuais que contenham informações suficientes, que possibilitem a
instalação, configuração e operacionalização dos equipamentos
GERENCIAMENTO

1.10 Deverá possuir capacidade (inicial) para gerenciar no mínimo 10 (dez) Pontos de
Acesso podendo chegar, através de upgrade de licenças a até 50 (cinquenta) Pontos
de Acesso simultâneos
1.11 Deverá permitir o gerenciamento centralizado dos Pontos de Acesso
1.12 Deverá permitir gerenciamento, somente, através de VLAN específica e também
somente através de Endereço IP, Range de IPs e Sub-Redes pré-configuradas
1.13 Deverá permitir a configuração das interfaces de rede lógica, que deverão ser
exclusivamente para gerenciamento
1.14 Deverá permitir realização da administração, e a configuração total dos pontos de
acesso, assim como os aspectos de segurança da rede wireless (WLAN) e Rádio
Frequência (RF)
1.15 O controlador WLAN poderá estar diretamente e/ou remotamente conectado aos
Pontos de Acesso por ele gerenciados, inclusive via roteamento nível 3 da camada
OSI
1.16 Possibilitar a configuração de envio dos eventos do Controlador WLAN para um
servidor de Syslog remoto
1.17 Implementar, pelo menos, os padrões abertos de gerência de rede SNMP v2c e SNMP
v3, incluindo a geração de traps
1.18 Implementar a MIB privativa que forneça informações relativas ao funcionamento do
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LOTE 1

Nº 01 - DISPOSITIVO GERAL DE GERÊNCIA CENTRALIZADA WLAN
(CONTROLADORA)

equipamento
1.19 Permitir a visualização de alertas da rede em tempo real
1.20 Implementar, pelo menos, protocolo de autenticação para controle do acesso
administrativo ao equipamento através de autenticação local (Local Authentication
Database) e autenticação externa (RADIUS e Active Directory)
1.21 Implementar no mínimo dois níveis de acesso administrativo ao equipamento
(apenas leitura e leitura/escrita) protegidos por senhas independentes
1.22 Permitir a configuração e gerenciamento através de browser padrão (HTTPS), SSH ou
porta console
1.23 Gerenciar de forma centralizada a autenticação de usuários
1.24 Permitir o envio de alertas ou alarmes através do protocolo SMTP, sendo que a
comunicação com o servidor deverá ser autenticada e cifrada (SMTP/TLS)
1.25 Permitir que o processo de atualização de versão seja realizado através de browser
padrão (HTTPS) ou FTP ou TFTP
1.26 Permitir o armazenamento de sua configuração em memória não volátil, podendo,
numa queda e posterior restabelecimento da alimentação, voltar à operação
normalmente na mesma configuração anterior à queda de alimentação
1.27 Deverá possuir a capacidade de importação de certificados digitais emitidos por uma
autoridade certificadora externa
1.28 Possibilitar a importação de plantas baixas nos formatos GIF ou JPG ou CAD para
visualização da infraestrutura de rede wireless
1.29 Deverá implementar disponibilidade de SSID baseado em dia/hora, permitindo ao
administrador do sistema, habilitar ou não um determinado SSID somente em
hora/dia determinados
1.30 Possuir ferramentas de debug e log de eventos para depuração e gerenciamento em
primeiro nível (ping, trace e logs)
1.31 Possuir ferramentas que permitam o monitoramento em tempo real de informações
de utilização de CPU e memória e estatísticas de rede
1.32 Possibilitar cópia “backup” da configuração, bem como a funcionalidade “restore” da
configuração através de browser padrão (HTTPS) ou FTP ou TFTP
1.33 Permitir a captura dos pacotes transmitidos na rede sem fio atuando como um
“wireless sniffer” para fins de debug. Os pacotes capturados poderão ser
armazenados no Ponto de Acesso ou exportados diretamente para softwares de
terceiros que suporte arquivos com padrão “pcap”
1.34 Monitorar o desempenho da rede wireless, consolidando informações de cada ponto
de acesso, tais como: níveis de sinal, potência de sinal, tempo de conexão, VLAN
utilizada, MAC Address, endereço IP, quantidade de clientes conectados e
SSID/BSSID configuradas
1.35 Possuir capacidade de identificação e listagem dos rádios vizinhos e respectivos
SSID/BSSID e MAC Address que podem ser percebidos por cada Ponto de Acesso
1.36 Implementar redundância do controlador de WLAN, no modo ativo/ativo ou
ativo/standby, com sincronismo automático das configurações entre controladores
1.37 O gerenciamento dos controladores em redundância deverá ser realizado através de
um único endereço IP
1.38 Em caso de falha, a redundância deverá ser realizada de forma automática sem
nenhuma ação do administrador de rede
1.39 Capacidade de geração de informações ou relatórios dos seguintes tipos: Listagem
de clientes Wireless, Listagem de Pontos de Acesso, Informações de Configuração
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LOTE 1

Nº 01 - DISPOSITIVO GERAL DE GERÊNCIA CENTRALIZADA WLAN
(CONTROLADORA)

dos Controladores WLAN, utilização da rede, detalhes dos pontos de acesso não
autorizados (rogues) detectados
1.40 Deverá suportar através de hardware e/ou software internos e/ou externos sistema
de localização em tempo real (RTLS) de dispositivos através da rede WLAN
REDE

1.41 Deverá implementar suporte ao protocolo IPv4 e IPv6
1.42 Deverá possuir servidor DHCP embutido
1.43 Possuir suporte a Spanning Tree IEEE 802.3d
1.44 Deverá implementar tagging de VLANS através do protocolo 802.1q
1.45 Suportar a configuração de até 128 (cento e vinte e oito) VLANs
1.46 Suportar, no mínimo, 500 (quinhentos) usuários simultâneos
1.47 Deverá oferecer os recursos de mobilidade para roaming de camada L2
1.48 Implementar associação dinâmica de usuário a VLAN com base nos parâmetros da
etapa de autenticação via IEEE 802.1x
1.49 Deverá suportar agrupamento de APs, e no mínimo, 30 (trinta) grupos de APs
simultâneos
1.50 Deverá suportar, no mínimo, 16 (dezesseis) SSIDs simultâneos
SEGURANÇA

1.51 Deverá ser totalmente integrada à solução. Caso sejam necessárias licenças ou
softwares de controle os mesmos devem ser fornecidos de forma que a solução
esteja operacional (hardware e softwares necessários para implementação)
1.52 Implementar, pelo menos, os seguintes padrões de segurança Wireless:
• Wired Equivalent Privacy (WEP) com chaves estáticas ou dinâmicas (64 e 128
bits);
• Wi-Fi Protected Access (WPA) com algoritmo de criptografia TKIP (Temporal Key
Integrity Protocol).
1.53 Wi-Fi Protected Access2 (WPA2) com os seguintes algoritmos:
• Advanced Encryption Standard (WPA2-AES);
• IEEE 802.1x;
• IEEE 802.11i.
1.54 Implementar, pelo menos, os seguintes controles/filtros:
• L2 – Baseado em MAC Address e Client Isolation;
• L3 – Baseado em Endereço IP;
• L4 – Baseado em Portas TCP/UDP.
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LOTE 1

Nº 01 - DISPOSITIVO GERAL DE GERÊNCIA CENTRALIZADA WLAN
(CONTROLADORA)

1.55 Permitir a autenticação para acesso dos usuários conectados nas redes wlan
(Wireless) através:
• MAC Address;
• Autenticação Local;
• Captive Portal;
• Active Directory;
• RADIUS;
• IEEE 802.1x;
• LDAP.
1.56 Deverá permitir a seleção/uso de servidor RADIUS ou Active Directory específico com
base no SSID
1.57 Deverá suportar servidor de autenticação RADIUS redundante. Isto é, na falha de
comunicação com o servidor RADIUS principal, o sistema deverá buscar um servidor
RADIUS secundário
1.58 A solução deverá suportar a criação de uma zona de visitantes, que terão seu acesso
controlado através de criação de usuário e senha cadastrados internamente, sendo
que este deverá possuir tempo pré-determinado de acesso a rede Wireless
1.59 O controlador deverá permitir a criação de múltiplos usuários convidados (guests) de
uma única vez (em lote)
1.60 Deverá permitir que após o processo de autenticação de usuários convidados os
mesmos sejam redirecionados para uma página de navegação específica e
configurável
1.61 Deverá permitir que portal interno para usuários convidados (guest) seja
customizável
1.62 Deverá permitir que múltiplos usuários convidados (guest) compartilhem a mesma
senha de acesso à rede
1.63 Deverá permitir o encaminhamento do tráfego de saída de usuários visitantes
diretamente para a internet, de forma totalmente separada do tráfego da rede
corporativa
1.64 Implementar, pelo menos, mecanismos para detecção e identificação de pontos de
acesso:
• SSID-Spoofing;
• MAC Address-Spoofing;
• Rogue DHCP Server;
• Ad-hoc.
1.65 Deverá implementar varredura de RF nas bandas IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE
802.11g e 802.11n, para identificação de ataques e Pontos de Acesso intrusos não
autorizados (rogues)
1.66 Deverá fazer a varredura no canal de operação do Ponto de Acesso sem impacto na
performance da rede WLAN
1.67 Deverá utilizar os Pontos de Acesso para fazer a monitoração do ambiente Wireless
1.68 Deverá classificar automaticamente Pontos de Acesso válidos, os que interferem e os
não autorizados (rogues)
RECURSOS DE GERENCIAMENTO AUTOMÁTICO DE RÁDIO FREQUÊNCIA (RF)
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LOTE 1

Nº 01 - DISPOSITIVO GERAL DE GERÊNCIA CENTRALIZADA WLAN
(CONTROLADORA)

1.69 Implementar varredura de RF contínua, programada ou sob demanda, com
identificação de Pontos de Acesso ou clientes irregulares
1.70 Na ocorrência de inoperância de um Ponto de Acesso, o controlador WLAN deverá
ajustar automaticamente a potência dos Pontos de Acesso adjacentes, de modo a
prover a cobertura da área não assistida
1.71 Ajustar automaticamente os canais de modo a otimizar a cobertura de rede e mudar
as condições de RF baseado em performance
1.72 Detectar interferência e ajustar parâmetros de RF, evitando problemas de cobertura
e controle da propagação indesejada de RF de forma automática
1.73 Ajustar dinamicamente o nível de potência e canal de rádio dos Pontos de Acesso, de
modo a otimizar o tamanho da célula de RF, garantindo a performance e
escalabilidade
1.74 Implementar sistema automático de balanceamento de carga para associação de
clientes entre Pontos de Acesso próximos, para otimizar a performance
1.75 Suportar mecanismos “Air Time Fairness” para otimização da utilização do meio físico
“ar” e desta forma, suportar melhoria de performance (throughput), entre usuários
com velocidades e tecnologias mais lentas para usuários com velocidades e
tecnologias mais rápidas
1.76 Permitir que o serviço wireless seja desabilitado de determinado ponto de acesso
RECURSOS DE CONVERGÊNCIA E MULTIMÍDIA

1.77 Deverá permitir o uso de voz e dados em cima de um mesmo SSID
1.78 Deverá possuir mecanismo automático de QoS para protocolos de voz, utilizando
inspeção automática de pacotes, sem a necessidade de fazer a marcação prévia
(tagging) de pacotes ou por prioridades baseado na porta TCP
1.79 Deverá suportar 802.11e
1.80 Deverá implementar Qualidade de Serviço com a marcação de pacotes utilizando
Diffserv ou suporte a 802.1p para QoS de rede
1.81 Deverá permitir o controle disponível de banda (bandwith contracts) disponível por
usuário ou através de SSID/BSSID
1.82 Deverá possibilitar roaming com integridade de sessão, dando suporte a aplicações
em tempo real, tais como, VoIP, VoWLAN e videoconferência
1.83 Deverá implementar priorização de SSID sobre outros SSID’s
GARANTIA, SUPORTE E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

1.84 Deverá possuir garantia do fabricante de 36 (trinta e seis) meses Onsite, 5x8 com
tempo para substituição do módulo defeituoso de 72 (setenta e duas) horas,
contados a partir do registro de chamado, com atualização de firmware e software
para o mesmo período
1.85 Deverá disponibilizar site na WEB (indicar endereço), ou canal de comunicação para
Suporte On-Line para disponibilização de softwares, atualização de firmware e
manuais
1.86 Caso o FABRICANTE apresente a solução composta por mais de um equipamento,
toda a solução deve ser homologada pelo FABRICANTE do dispositivo principal
(switch)
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LOTE 1
Nº 02 - PONTO DE ACESSO – TIPO 1 - 802.11ac MIMO 2X2:2 DUAL-BAND
INDOOR
2.1 Equipamento de ponto de acesso para rede local sem fio deverá atender aos padrões
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n e IEEE 802.11ac com
operação nas frequências 2.4 GHz e 5 GHz de forma simultânea
2.2 Deverá ser do mesmo FABRICANTE do Controlador WLAN
2.3 Deverá ser apresentado o certificado dentro do prazo de validade referente à
homologação da Agência Nacional de Telecomunicações (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 brasileira
2.4 Deverá ser apresentado certificado válido de interoperabilidade fornecido pela Wi-Fi
Alliance na categoria de Enterprise Access Point
2.5 Possuir antenas internas e integradas com padrão de irradiação omni-direcional,
compatíveis com as frequências de rádio dos padrões IEEE 802.11a, IEEE 802.11b,
IEEE 802.11g, IEEE 802.11n e IEEE 802.11ac e com ganho de, pelo menos, 3 dBi em
2,4GHz e 3 dBi em 5GHz
2.6 Não serão aceitos equipamentos com antenas aparentes (externas ao ponto de
acesso) que sejam rosqueáveis, permitindo a remoção das antenas
2.7 Deverá suportar potência de saída de no mínimo 22 dBm com operação na freqüência
5 GHz e de no mínimo 22 dBm com operação na freqüência 2.4 GHz
2.8 Deverá atender aos padrões IEEE 802.11d e IEEE 802.11h
2.9 Deverá suportar canalização de 20 MHz, 40 MHz e 80 MHz
2.10 Deverá possuir mecanismo de rádio com suporte à MIMO 2x2 com 2 Spatial Streams
2.11 Possuir tecnologia “Airtime Fairness” permitindo melhor desempenho da rede
wireless
2.12 Deverá suportar mecanismo que identifique e associe clientes preferencialmente na
banda de 5GHz, deixando a banda de 2,4 GHz livre para dispositivos que trabalhem
somente nesta frequência
2.13 Deverá suportar a identificação e controle de aplicações dos clientes conectados ao
ponto de acesso
2.14 Deverá implementar o padrão PD-MRC (Polarization Diversity with Maximal Ratio
Combining) ou recurso similar de identificação automática de polarização do
dispositivo cliente
2.15 Deverá oferecer suporte ao mecanismo de localização e rastreamento de usuários
(Location Based Service)
2.16 Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps Base-T
Ethernet, autosensing, com conector RJ-45, para conexão à rede local fixa
2.17 Possuir LEDs para a indicação do status: portas ethernets, rede wireless,
gerenciamento via controladora e atividades do equipamento
2.18 Possibilitar alimentação elétrica local via fonte de alimentação com seleção
automática de tensão (100-240V AC) e via padrão PoE (IEEE 802.3af)
2.19 Deverá suportar temperatura de operação entre 0°C a 40°C com PoE ativado
2.20 Possuir estrutura que permita a utilização do equipamento em locais internos, com
fixação em teto e parede
2.21 Deverá ser fornecido com a versão mais recente do software interno dos Access Point
Wireless
2.22 Deverá ser fornecido com todas as funcionalidades de segurança instaladas. Não
deve haver licença restringindo itens de segurança do equipamento e nem a
quantidade de usuários conectados
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LOTE 1
Nº 02 - PONTO DE ACESSO – TIPO 1 - 802.11ac MIMO 2X2:2 DUAL-BAND
INDOOR
GERENCIAMENTO

2.23 Deverá permitir a configuração e gerenciamento direta através de browser padrão
(HTTPS), SSH, SNMPv2c e SNMPv3, ou através do controlador, a fim de se garantir a
segurança dos dados
2.24 Deverá permitir gerenciamento através de plataformas de software que sigam
padrões SNMPv2c e SNMPv3, ou TR-069
2.25 Implementar funcionamento em modo gerenciado por controlador WLAN, para
configuração de seus parâmetros wireless, das políticas de segurança, QoS,
autenticação e monitoramento de RF
2.26 Permitir que sua configuração seja automaticamente realizada quando este for
conectado no ambiente de rede do Controlador WLAN especificado neste documento
2.27 O ponto de acesso poderá estar diretamente ou remotamente conectado ao
controlador WLAN, inclusive via roteamento da camada 3 de rede OSI
2.28 O ponto de acesso deverá conectar-se ao controlador WLAN através de túnel seguro
padrão ou através de protocolo de comunicação seguro que ofereça controle total do
equipamento
2.29 Permitir o ajuste de nível de potência de modo a otimizar o tamanho da célula de RF
2.30 Permitir que o processo de atualização de versão seja realizado manualmente
através da WEB ou FTP ou TFTP e automaticamente através do Controlador WLAN
descrito neste documento
REDE

2.31 Implementar cliente DHCP, para configuração automática do seu endereço IP e
implementar também endereçamento IP estático
2.32 Deverá suportar VLAN seguindo a norma IEEE 802.1q
2.33 Possuir suporte a pelo menos 16 SSIDs por ponto de acesso
2.34 Permitir habilitar e desabilitar a divulgação do SSID
2.35 Possuir capacidade de selecionar automaticamente o canal de transmissão
2.36 Suportar, no mínimo, 300 (trezentos) usuários wireless simultâneos
2.37 Suportar, no mínimo, 10 (dez) usuários de voz sobre wireless simultâneos
2.38 Deve suportar limitação de banda por grupo de usuário ou SSID
2.39 Deve implementar, pelo menos, os seguintes padrões de segurança wireless:
 Wi-Fi Protected Access (WPA) com algoritmo de criptografia TKIP (Temporal Key
Integrity Protocol);
 Wi-Fi Protected Access2 (WPA2) com os seguintes algoritmos:
 Advanced Encryption Standard (WPA2-AES);
 IEEE 802.1x;
 IEEE 802.11i.
2.40 Implementar as seguintes taxas de transmissão e com fallback automático:
 IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2 e 1 Mbps;
 IEEE 802.11a e IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 e 6 Mbps;
 IEEE 802.11n: 6.5 Mbps – 130 Mbps com canalização de 20 MHz e 6.5 Mbps –
300 Mbps com canalização de 40MHz.
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LOTE 1
Nº 02 - PONTO DE ACESSO – TIPO 1 - 802.11ac MIMO 2X2:2 DUAL-BAND
INDOOR
2.41 Deverá permitir a criação de filtros de MAC address de forma a restringir o acesso à
rede wireless
LOTE 1
Nº 03 - PONTO DE ACESSO – TIPO 2 - 802.11ac MIMO 2X2:2 DUAL-BAND
INDOOR
3.1 Equipamento de ponto de acesso para rede local sem fio deverá atender aos padrões
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n e IEEE 802.11ac com
operação nas frequências 2.4 GHz e 5 GHz de forma simultânea
3.2 Deverá ser do mesmo FABRICANTE do Controlador WLAN
3.3 Deverá ser apresentado o certificado dentro do prazo de validade referente à
homologação da Agência Nacional de Telecomunicações (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 brasileira
3.4 Deverá ser apresentado certificado válido de interoperabilidade fornecido pela Wi-Fi
Alliance na categoria de Enterprise Access Point
3.5 Possuir antenas internas e integradas com padrão de irradiação omni-direcional,
compatíveis com as frequências de rádio dos padrões IEEE 802.11a, IEEE 802.11b,
IEEE 802.11g, IEEE 802.11n e IEEE 802.11ac e com ganho de, pelo menos, 3 dBi em
2,4GHz e 3 dBi em 5GHz
3.6 Não serão aceitos equipamentos com antenas aparentes (externas ao ponto de
acesso) que sejam rosqueáveis, permitindo a remoção das antenas
3.7 Deverá suportar potência de saída de no mínimo 22 dBm com operação na freqüência
5 GHz e de no mínimo 22 dBm com operação na freqüência 2.4 GHz
3.8 Deverá atender aos padrões IEEE 802.11d e IEEE 802.11h
3.9 Deverá suportar canalização de 20 MHz, 40 MHz e 80 MHz
3.10 Deverá possuir mecanismo de rádio com suporte à MIMO 2x2 com 2 Spatial Streams
3.11 Possuir tecnologia “Airtime Fairness” permitindo melhor desempenho da rede
wireless
3.12 Deverá suportar mecanismo que identifique e associe clientes preferencialmente na
banda de 5GHz, deixando a banda de 2,4 GHz livre para dispositivos que trabalhem
somente nesta frequência
3.13 Deverá suportar a identificação e controle de aplicações dos clientes conectados ao
ponto de acesso
3.14 Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps Base-T
Ethernet, autosensing, com conector RJ-45, para conexão à rede local fixa
3.15 Possuir LEDs para a indicação do status: portas ethernets, rede wireless,
gerenciamento via controladora e atividades do equipamento
3.16 Possibilitar alimentação elétrica local via fonte de alimentação com seleção
automática de tensão (100-240V AC) e via padrão PoE (IEEE 802.3af)
3.17 Deverá suportar temperatura de operação entre 0°C a 40°C com PoE ativado
3.18 Possuir estrutura que permita a utilização do equipamento em locais internos, com
fixação em teto e parede
3.19 Deverá ser fornecido com a versão mais recente do software interno dos Access Point
Wireless
3.20 Deverá ser fornecido com todas as funcionalidades de segurança instaladas. Não
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LOTE 1
Nº 03 - PONTO DE ACESSO – TIPO 2 - 802.11ac MIMO 2X2:2 DUAL-BAND
INDOOR
deve haver licença restringindo itens de segurança do equipamento e nem a
quantidade de usuários conectados

GERENCIAMENTO

3.21 Deverá permitir a configuração e gerenciamento direta através de browser padrão
(HTTPS), SSH, SNMPv2c e SNMPv3, ou através do controlador, a fim de se garantir
a segurança dos dados
3.22 Deverá permitir gerenciamento através de plataformas de software que sigam
padrões SNMPv2c e SNMPv3, ou TR-069
3.23 Implementar funcionamento em modo gerenciado por controlador WLAN, para
configuração de seus parâmetros wireless, das políticas de segurança, QoS,
autenticação e monitoramento de RF
3.24 Permitir que sua configuração seja automaticamente realizada quando este for
conectado no ambiente de rede do Controlador WLAN especificado neste documento
3.25 O ponto de acesso poderá estar diretamente ou remotamente conectado ao
controlador WLAN, inclusive via roteamento da camada 3 de rede OSI
3.26 O ponto de acesso deverá conectar-se ao controlador WLAN através de túnel seguro
padrão ou através de protocolo de comunicação seguro que ofereça controle total do
equipamento
3.27 Permitir o ajuste de nível de potência de modo a otimizar o tamanho da célula de RF
3.28 Permitir que o processo de atualização de versão seja realizado manualmente
através da WEB ou FTP ou TFTP e automaticamente através do Controlador WLAN
descrito neste documento
REDE

3.29 Implementar cliente DHCP, para configuração automática do seu endereço IP e
implementar também endereçamento IP estático
3.30 Deve suportar VLAN seguindo a norma IEEE 802.1q
3.31 Possuir suporte a pelo menos 16 SSIDs por ponto de acesso
3.32 Permitir habilitar e desabilitar a divulgação do SSID
3.33 Possuir capacidade de selecionar automaticamente o canal de transmissão
3.34 Suportar, no mínimo, 100 (cem) usuários wireless simultâneos
3.35 Suportar, no mínimo, 10 (dez) usuários de voz sobre wireless simultâneos
3.36 Deve suportar limitação de banda por grupo de usuário ou SSID
3.37 Deve implementar, pelo menos, os seguintes padrões de segurança wireless:
 Wi-Fi Protected Access (WPA) com algoritmo de criptografia TKIP (Temporal Key
Integrity Protocol);
 Wi-Fi Protected Access2 (WPA2) com os seguintes algoritmos:
 Advanced Encryption Standard (WPA2-AES);
 IEEE 802.1x;
 IEEE 802.11i.
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LOTE 1
Nº 03 - PONTO DE ACESSO – TIPO 2 - 802.11ac MIMO 2X2:2 DUAL-BAND
INDOOR
3.38 Implementar as seguintes taxas de transmissão e com fallback automático:
 IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2 e 1 Mbps;
 IEEE 802.11a e IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 e 6 Mbps;
 IEEE 802.11n: 6.5 Mbps – 130 Mbps com canalização de 20 MHz e 6.5 Mbps –
300 Mbps com canalização de 40MHz.
3.39 Deverá permitir a criação de filtros de MAC address de forma a restringir o acesso à
rede wireless
LOTE 1
Nº 04 - POWER INJECTOR – 10/100/1000 MBPS

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

4.1 Deverá possuir Injetor de Energía (PoE) que permita a transmissão de energia
elétrica juntamente com os dados para um dispositivo remoto, através do cabo de par
trançado padrão em uma rede Ethernet
4.2 Deverá suportar padrão Ethernet IEEE 802.3af
4.3 Deverá suportar velocidades de conexão 10/100/1000 Mbps Base-T Ethernet, com
conector RJ-45
4.4 Ter capacidade de fornecer corrente elétrica em cabo UTP com comprimento de até
100 (cem) metros
4.5 Deverá possuir fonte de alimentação com seleção automática de tensão (100-240
VAC)
4.6 Deverá possuir Garantia de 12 (doze) meses padrão de mercado
LOTE 1
Nº 05 – SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA REDE LAN

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

5.1 Software de gerenciamento baseado em sistema operacional Linux, com interface
gráfica que permita monitorar e configurar os parâmetros de todos os pontos de
acesso e do Controlador WLAN
5.2 Permitir acesso à interface gráfica de forma local ou remota através de internet
5.3 Capacidade para gerenciar até 10.000 (dez mil) Pontos de Acesso simultâneos e
suportando
no
mínimo licença para 100 (cem) Pontos de Acesso
5.4 Suportar integração com mapas disponíveis na internet (Google Maps) a fim de
mostrar a localização de Controladores WLAN e Pontos de Acesso
5.5 Suportar applets ou widgets configuráveis para apresentação de estatísticas e
informações dos equipamentos gerenciados
5.6 Software deverá possibilitar a configuração remota de todos os parâmetros existentes
no sistema, incluindo segurança e QoS
5.7 Software deverá permitir o monitoramento em tempo real de alarmes provenientes
dos elementos da rede Wireless, como associação, status do enlace e tentativa de
invasão
5.8 Software deverá permitir atualização remota de firmware e de arquivo de
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LOTE 1
Nº 05 – SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA REDE LAN
configuração, além de configuração unitária e múltipla dos elementos da rede
Wireless
5.9 Deverá ser do mesmo fabricante dos demais equipamentos da proposta
5.10 Implementar gerenciamento seguro via HTTP, HTTPS e SSH
5.11 Utilizar métodos avançados de comunicação com criptografia com os equipamentos
gerenciados a fim de garantir a confidencialidade das informações
5.12 Capacidade de gerenciamento dos Controladores WLAN e Pontos de Acesso
constantes da solução, de forma centralizada
5.13 Capacidade de gerenciamento hierárquico com possibilidade de definição de grupos
de equipamentos e alteração das características de configuração do grupo sem a
necessidade de configuração individual de cada equipamento
5.14 Descoberta automática de Controladores WLAN e Pontos de Acesso pertencentes à
infraestrutura Wireless
5.15 Visualização do mapa lógico da rede, com a representação gráfica dos equipamentos
5.16 Visualização de alertas da rede em tempo real, com indicação de severidade
5.17 Monitorar o desempenho da rede wireless, consolidando informações de rede tais
como:
níveis
de
ruído, relação sinal-ruído, interferência, potência de sinal, topologia da rede
5.18 Implementar modelos de configuração (templates) de forma a possibilitar a
replicação
e
configuração entre equipamentos
5.19 Capacidade de armazenamento de configuração e também de software (firmware)
dos
equipamentos
pertencentes à rede wireless
5.20 Capacidade de configuração gráfica completa do Controlador WLAN e Pontos de
Acesso
5.21 Capacidade de atualização de software (firmware) de forma centralizada em tempo
real e também de forma agendada para determinada data/hora
5.22 Capacidade de geração mínima dos relatórios:
 Controladores WLAN, Pontos de Acesso e usuários conectados;
 Controladores WLAN e Pontos de Acesso desconectados;
 Equipamentos que sofreram “reset”;
 Firmware ativo nos WLAN e Pontos de Acesso;
 Inventário dos equipamentos gerenciados.
5.23 Deverá possuir através da interface de gerência, ferramenta de análise de
performance (throughput) entre controladores WLAN e Pontos de Acesso
LOTE 1
Nº 06 – TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE DE
GERENCIAMENTO

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

6.1 Treinamento oficial do FABRICANTE para a solução de Wi-Fi Indoor referente aos
solicitados neste edital
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LOTE 1
Nº 06 – TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE DE
GERENCIAMENTO

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

6.2 Treinamento completo de implementação da solução Wi-Fi Indoor com os seguintes
módulo/assuntos:
 Dispositivo de Gerencia de Centralizada de pontos de acesso com HotSpot e
localização
 Ponto de Acesso
 Software de gerencia Gráfica
 Solução de controle de acesso
 O curso deverá abranger todos os conhecimentos dos recursos, protocolos e
equipamentos envolvidos no processo, bem como a sua instalação
6.3 Turma para até 5 alunos
6.4 O treinamento deverá ser ministrado pelo FABRICANTE do software e/ou hardware, ou
por técnico de FORNECEDOR autorizado com comprovação através de certificado
fornecido pelo FABRICANTE por cópia autenticada
6.5 O treinamento será previamente agendado com o Setor de TIC da LICITANTE
6.6 Material didático deverá ser disponibilizado pelo FORNECEDOR do curso, impresso e
em mídia de CD/DVD e deverá ser o oficial do FABRICANTE ou homologado pelo
mesmo
6.7 Laboratório com desktops será de responsabilidade do SENAC-DF e os demais
equipamentos e softwares serão de responsabilidade da LICITANTE
6.8 Deverá conter aulas teóricas e práticas em toda a solução
6.9 O treinamento deverá possuir carga horária não inferior à 24 (vinte e quatro) horas,
devendo ser ministrado em horário comercial ou conforme acordarem as partes
LOTE 1
Nº 07 – SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO - CONTROLADOR E ACCESS POINT
7.1 Este serviço compreende a instalação física e lógica do Gerenciador de autenticação
centralizada e instalação lógica e física dos Access Points

7.2 Instalação física do equipamento nas dependências do SENAC-DF, nas localidades
determinada neste edital
7.3 Identificar conformidade com os pré-requisitos da ferramenta para melhor fazer o
gerenciamento, performance e aplicar Patchs para atualização do sistema, caso
necessário
7.4 Definição das funcionalidades a serem implementadas
7.5 Definição da parametrização
7.6 Instalar e configurar toda a solução para o gerenciamento de todos os recursos
solicitados neste edital
7.7 O serviço deverá ser executado por técnico autorizado/certificado pelo FABRICANTE do
equipamento
7.8 É de responsabilidade da LICITANTE qualquer dano físico ao equipamento
7.9 É proibida a divulgação de qualquer configuração destes equipamentos, por questões
de segurança, por parte da LICITANTE, salvo por liberação por escrito da SENAC-DF
7.10 Todas as senhas e usuários usados pela LICITANTE para as configurações dos
equipamentos devem ser notificadas e entregues por escrito para o Setor de TIC do
SENAC-DF
7.11 Deverá ser entregue ao Setor de TIC um relatório com todos os procedimentos e
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LOTE 1
Nº 07 – SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO - CONTROLADOR E ACCESS POINT
configurações executados assinado pelo técnico da LICITANTE
7.12 O início do serviço deverá ocorrer no máximo em 12 horas úteis a partir da abertura
do chamado pelo SENAC-DF
7.13 Toda infraestrutura de rede cabeada e elétrica deverá ser fornecida pelo SENAC-DF
LOTE 1
Nº 08 – LICENÇAS DE UPGRADE PARA O CONTROLADOR WLAN

CARACTERÍSTICA GERAIS

8.1 Atualização de licenças para acréscimo access points:



As licenças deverão ser fornecidas em incrementos (pacotes) com 5 (cinco)
unidades cada
O fornecimento das licenças compreende todos os passos necessários para serem
entregues incluindo as seguintes atividades:
a) As licenças deverão ser fornecidas para o Setor de TIC do SENAC-DF;
b) As licenças deverão ser fornecidas em documento apropriado;
c) Incluir todos os materiais, passos e acessórios necessários para perfeito
fornecimento.

LOTE 2
Nº 09 ––SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES
1.1 Deverá ser desenvolvido através de Software plataforma OpenSource ou similar, sem
licenciamento e sem limite de usuários
1.2 Deverá possuir Console de administração e gerenciamento via browser com interface
gráfica
1.3 Deverá possuir Captive Portal responsivo para visualização em dispositivos móveis e
tablets, bem como o redirecionamento automático para o HotSpot do SENAC-DF,
além de disponibilizar o HotSpot personalizado para iOS, Android e Web Mobile
1.4 Deverá possuir um limite de tempo por ociosidade pré-definido, no qual os clientes
que o excederem serão desconectados automaticamente
1.5 Deverá possuir um tempo limite geral, que ao ser ultrapassado desconectará todos os
clientes automaticamente, independentemente de estarem ou não ociosos
1.6 Possibilitar o redirecionamento de URL onde após a autenticação ou clicando através
do Captive Portal, os usuários serão automaticamente redirecionados para a URL
definida
1.7 Deverá permitir a definição de um limite máximo de conexões por usuário
1.8 Possibilitar o bloqueio e/ou desconexão de um usuário especifico a qualquer momento
via portal administrativo
1.9 Deverá permitir a criação de perfis de banda, devendo ser personalizada a velocidade
de download/upload para cada perfil
1.10 No cadastro do usuário, além dos itens de cadastro gerais (Nome, E-mail, Telefone,
etc), deverá permitir associação a um perfil específico de banda
1.11 Deverá gerar logs com as seguintes informações: Log de conexão, consumo de
banda, lista de usuários conectados em tempo real
1.12 Deverá permitir a exportação nos formatos PDF, CSV e Excel dos dados dos clientes e
das conexões, disponibilizados no portal administrativo
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LOTE 2
Nº 09 ––SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES
1.13 Deverá possibilitar a ativação e desativação do usuário a qualquer momento
1.14 Deverá possuir funcionalidade para marketing de relacionamento, permitindo a
criação e envio de campanhas, bem como de pesquisas de satisfação
1.15 Deverá permitir a adição de tela de pré-login com uma imagem customizada para o
hotspot. A imagem deve ser dos seguintes formatos: jpg ou png
1.16 Deverá permitir importação de usuários de outro banco de dados
1.17 A autenticação deverá ser através de servidor com tecnologia RADIUS
1.18 Deve possuir as seguintes opções de autenticação:
a) Sem autenticação - Não é necessário a utilização de credenciais;
b) Com autenticação via E-mail - Solicita autenticação com as credenciais do
usuário coletadas através cadastro e armazenados em banco de dados dedicado
a aplicação.
c) Com autenticação via Facebook - A partir de permissão prévia do usuário os
dados são coletados automaticamente via facebook e a autenticação é imediata.
d) Com autenticação via Google+ - A partir de permissão prévia do usuário os
dados são coletados automaticamente via Google e a autenticação é imediata.
1.19 Deverá permitir o cadastro de antenas com geo-referenciamento.
1.20 O sistema deverá ser fornecido e instalado em servidor ou em appliance de 1RU;
1.21 O sistema deve ser customizado e de propriedade do SENAC-DF, toda a sua
administração e customização deve ser repassada a CONTRATANTE.
1.22 A LICITANTE deverá possuir conta nos respectivos locais Apple Store e Google Play
para publicação dos aplicativos isentando o SENAC-DF sobre qualquer custo e registro
nos mesmos;
1.23 Deverá estar licenciado para uma quantidade ilimitada de usuários e compatível com
o número de usuários simultâneos máximo da controladora ofertada
1.24 A solução deverá permitir a criação de forma fácil das contas temporárias dos
visitantes da rede Wireless
1.25 A solução deverá ser capaz de permitir que um usuário interno qualquer, seja
delegado como responsável pela criação das contas de visitantes e a criação seja feita
de forma fácil e segura
1.26 O sistema não deverá ter custo de licença mensal por usuários
1.27 Monitoramento em tempo real dos usuários conectados, exibindo o IP, MAC Address e
tempo de conexão por usuário
1.28 Caso não seja da marca dos equipamentos desta especificação, deverá ser
apresentada declaração do FABRICANTE da solução do sistema de HotSpot que o
mesmo é compatível com a solução ofertada, esta declaração deverá ser apresentada
na documentação de habilitação
CARACTERÍSTICAS DO APLICATIVO

1.29 Este aplicativo deverá permitir integração com webservices de sistemas existentes no
SENAC-DF
1.30 Deverá possuir um único painel administrativo para inserção de notícias que deverá
ser totalmente integrado com mensagens automáticas
1.31 Deverá possuir modulo de gestão de projetos em execução permitindo incluir fotos e
informações sobre cursos do SENAC-DF
1.32 Deverá possuir módulo do serviço, onde o usuário poderá abrir chamados e
requisições de serviços e informações. Deverá disponibilizar a sequência de
ocorrências bem como o fechamento das mesmas
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LOTE 2
Nº 09 ––SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES
1.33 O Aplicativo deverá possuir interface interna para cadastro e acesso a redes Wi-Fi no
próprio aplicativo devendo estar integrado com a regra de segurança e controle de
acesso

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

LOTE 2
Nº 10 – BLUETOOTH BEACONS (BLE)
Dispositivo (Hardware) emissor de sinal bluetooth 4.0 com tecnologia BLE (Bluetooth
Low Energy)
Deve ser portátil e possuir bateria interna com duração mínima de 1 ano
Deve possuir kit de fixação
Deve ser compatível com as tecnologias: iBeacon™ (iOS) e Eddystone™ (Android)
Deve possuir sensores de movimento e temperatura
Deve possuir potência de sinal configurável, permitindo alcance mínimo em um raio de
50 (cinquenta) metros
O dispositivo deverá ser resistente a água, podendo ser instalado em ambientes
externos

LOTE 3
Nº 11 – SWITCH 24 PORTAS POE 10/100/1000
SWITCH GERENCIÁVEL DE 24 PORTAS 10/100/1000 GIGABITS, COM SUPORTE
AO PROTOCOLO IPV6
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO
PORTAS DE COMUNICAÇÃO DO SWITCH

3.1 Deverá possuir, no mínimo, 24 portas de comunicação com as seguintes
características:
3.2 Velocidade de comunicação de 10/100/1000 Mbps (com capacidade de auto detecção
de velocidade – “autosensing”)
3.3 Com suporte aos padrões IEEE 802.3af e 802.3at, com no mínimo 190watts
destinados a alimentação PoE
3.4 Com suporte à conexão do tipo “Full Duplex”
3.5 Com suporte à conectores do tipo RJ45
3.6 Com suporte à auto detecção de conexão MDI ou MDIX
3.7 Com LEDs, por porta, que indiquem a atividade do link
3.8 Com capacidade para suportar as normas técnicas IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u
(100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000Base-T)
3.9 Deverá possuir adicionalmente, 2 (duas) portas SFP Mini-GBIC para Gigabit Ethernet
com suporte a interfaces padrão 1000Base-SX e 1000Base-LX,
3.10
Possuir adicionalmente, no mínimo, 2 (duas) portas SFP+ ou XFP para Uplink ou
empilhamento físico
3.11
Deverá vir acompanhado do kit de suporte específico para montagem em Rack de
19", ocupando uma unidade de Rack (1U)
DESEMPENHO DO SWITCH
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3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18

Deverá o objeto do edital, possuir as seguintes características de desempenho:
Switch fabric mínimo de 92 Gbps
Packet Forwarding rate mínimo de 68 Mpps
Packet Buffer mínimo de 1,5 MB
Tabela de endereços MAC mínima de 16K
Deverá possuir memória flash de 32MB
Deverá suportar o empilhamento físico de ao menos 6 unidades

3.19

IGMP snooping nas versões 1 e 2

FUNCIONALIDADES DO SWITCH,
DEMANDADO, DEVE SUPORTAR

3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32

A

FIM

DE

GARANTIR

O

DESEMPENHO

Spanning Tree 802.1D
Rapid Spanning Tree 802.1w
Multiple Spanning Tree 802.1s
Possuir no mínimo 16 instâncias de MSTP
Possuir funcionalidade ERPS ou similar
MLD Snooping v1
Link Aggregation 802.3ad
Deverá implementar no mínimo 64 rotas em IPv4, e no mínimo 32 rotas em IPv6
Deverá implementar no mínimo 256 entradas ARP
Deverá implementar ARP Proxy
Deverá permitir a criação de no mínimo 16 interfaces IP
Deverá implementar funcionalidade OAM para diagnóstico de cabos
Deverá implementar Jumbo Frame com no mínimo 9 Kbytes

SUPORTE A VLAN

3.33
Permitir a configuração de, no mínimo, 4000 (Quatro Mil ) VLANs ativas, segundo
o padrão IEEE 802.1Q
3.34
Suportar GVRP
3.35
Implementar no mínimo 4000 ID de VLANs
SUPORTE AO PROTOCOLO IPV6

3.36
Deverá ter especificação de endereços IPv6 de acordo com RFC 2460
3.37
Deverá ter capacidade de implementar ICMPv6 conforme RFC 2463 e RFC 4443
3.38
Deverá ter capacidade de implementar IPv6 Neighbor Discovery (RFC 4861 ou
2461)
3.39
Deverá ter capacidade de implementar IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
(RFC 4862 ou 2462)
3.40
Suporte ao protocolo SNMP em IPv6 (RFC 3411 ou RFC 2571)
SUPORTE AOS PROTOCOLOS DE QUALIDADE DE SERVIÇO

3.41

Deverá implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos
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valores de classe de serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS)
3.42
Deverá implementar classificação de tráfego baseada em VLAN, MAC Address, IP
Address, Valor DSCP, Tipo de Protocolo, porta TCP e UDP
3.43
Deverá implementar, no mínimo, mecanismo de escalonamento de fila Strict
Priority (SP queueing) e WRR (Weighted Round Robin)
3.44
Deverá implementar controle de banda por porta de entrada e saída com mínima
granularidade de 64Kbps
CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA DO SWITCH

3.45
Suportar autenticação e autorização através de protocolo RADIUS (Remote
Authentication Dial-In User Service)
3.46
Implementar RADIUS Authentication e Accounting
3.47
Suportar controle de acesso por porta com 802.1X e autenticação RADIUS
3.48
Implementar AAA com garantia de entrega, através de TACACS+
3.49
Permitir estabelecer o número máximo de endereços MAC que podem estar
associados a uma dada porta do switch
3.50
Promover análise do protocolo DHCP e permitir que se crie uma tabela de
associação entre endereços IP atribuídos dinamicamente, MAC da máquina que
recebeu o endereço e porta física do switch em que se localiza tal MAC
3.51
Permitir a implementação de listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em
Vlan, MAC Address, IP Address, Valor DSCP, Tipo de Protocolo, Porta TCP/UDP
3.52
Deverá implementar ACL baseada por tempo
3.53
Permitir o controle de broadcast, multicast e unicast por porta. Deve ser possível
especificar limiares (“thresholds”) para tráfego tolerável de broadcast, multicast e
unicast em cada porta do switch
3.54
Suportar autenticação TACACS+ e RADIUS para gerenciamento do switch
3.55
Deverá suportar BPDU Attack Protection ou funcionalidade equivalente que faça o
shutdown da porta quando esta receber um pacote BPDU
3.56
Deverá suportar recurso de proteção contra ARP Spoofing ou similar
3.57
Deverá possuir recurso de proteção contra o fornecimento de endereços IPv4/IPv6
por servidores DHCP não autorizados
3.58
Deverá possuir 802.1x, permitindo a autenticação de usuários e dispositivos, e
realizar a atribuição dinâmica de VLAN
3.59
Deverá implementar portal WEB para clientes sem suplicante 802.1X
3.60
Deverá suportar Root restriction ou funcionalidade equivalente
GERENCIAMENTO DO SWITCH

3.61
Deverá possuir porta de gerenciamento (console) especifica, tipo RJ-45, USB, mini
USB ou RS-232, acompanhada de cabo de comunicação
3.62
Deverá suportar gerenciamento e configuração de todas as suas funcionalidades
através de CLI (Command Line Interface)
3.63
Deverá suportar gerenciamento por meio de interface gráfica (web browser ou
cliente gráfico) via IPv4 e IPv6, sendo que os softwares para tal gerenciamento devem
acompanhar o equipamento
3.64
Deverá o Switch suportar gerenciamento por meio de RMON (History, Statistics,
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Alarms e Events) conforme RFC 1757 ou RFC 2819
3.65
Deverá o Switch suportar gerenciamento por meio de SNMPv2c e SNMPv3
3.66
Deverá ser gerenciável via SSH versão 2 (SSHv2)
3.67
Deverá suportar a MIB II, conforme a RFC 1213
3.68
Deverá o Switch suportar atualização de software e transferência de arquivos
através de TFTP
3.69
Deverá suportar port mirroring
3.70
Deverá suportar sincronização de horário por meio do protocolo NTP Version 3
3.71
Deverá suportar envio de logs para servidor remoto por meio do serviço syslog
3.72
Possuir LLDP e LLDP-MED
3.73
Implementar Telnet ou SSH para IPv6
3.74
Implementar SFlow ou IPIX ou Netflow ou Openflow
ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DO SWITCH

3.75
A fim de garantir a atualização do software do equipamento, deverá o mesmo
possuir página na internet onde constem versões para atualização e correção do
software do equipamento, sem que para o download exista qualquer custo até o
último dia de vigência da garantia
TENSÕES DE ALIMENTAÇÃO DO SWITCH

3.76
O Switch deve trabalhar com tensões de alimentação no intervalo de 100 Volts a
127 Volts e de 200 a 240 Volts, em uma rede elétrica com freqüência de 60Hz
AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO DO SWITCH

3.77
O Switch, objeto do edital, deve funcionar perfeitamente em ambientes com
temperaturas variando entre 0ºC a 45ºC, com umidade relativa variando entre 10%
(dez por cento) a 90% (noventa por cento) não condensada
CERTIFICAÇÕES

3.78 Deverá possuir as certificações: CE, FCC, VCCI, BSMI, CCC
3.79
Deverá possuir Certificado de Homologação na Anatel, e ser apresentado
juntamente com a proposta.
ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO SWITCH

3.80
O Switch deverá ser acompanhado dos cabos de alimentação de energia padrão
brasileiro (NBR14136) e dos respectivos manuais
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PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 20/2017
ANEXO II
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO

A..............................(Razão
CNPJ...........................,

com

Social

endereço

à

da

empresa)..........................,

..........................................declara,

em

atendimento ao Edital do Pregão SRP N.º 20/2017, que cumpre plenamente os requisitos
de habilitação e de que os documentos solicitados estão em plena validade.

Local e data,

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa)
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PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP N.º 20/2017
ANEXO III

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR
(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

(Nome da Empresa)......................

inscrita no CNPJ nº................ , por

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)................... portador(a) da Carteira de
Identidade nº.......... e do CPF nº.............. , DECLARA, para fins do disposto nos termos

do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que não emprega menor de

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz(es).
Brasília - DF,...... de............. de....... (Data da Licitação)
_____________________________________
Assinatura do representante legal da empresa

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva mencionada).
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PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 20/2017
ANEXO IV
MINUTA DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Senac - DF. Endereço: SIA

Sul, Trecho 03, Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”. Cidade:

Brasília, ESTADO: DF, CEP: 71.200-030 CNPJ/MF: 03.296.968/0001-03. TELEFONE: (61)

3313-8811. Representado pelo Presidente do Conselho Regional do Senac - DF, resolvem

em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Sistema de

Registro de Preços n.º 20/2017, registrar os preços para eventual aquisição de solução

de rede local sem fio – wifi, englobando equipamentos, instalação, configuração,
treinamento, assistência técnica “on site” e garantia para o Senac-DF, da empresa cujos
itens foram homologados e adjudicados, doravante designado FORNECEDOR(A), em
conformidade com o Edital, seus anexos e com as cláusulas e condições que seguem.
1 - OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preço para eventual aquisição de solução

de rede local sem fio - wi-fi, englobando equipamentos, instalação, configuração,

treinamento, assistência técnica “on site” e garantia para o Senac-DF, descrição, marca e
preços relacionados a seguir Preços Registrados e Empresa Fornecedora:
2 - FORNECEDOR

1) ................., com sede na ........, inscrita no CNPJ n.º............, neste ato representada
pelo Sr. ........., portador da Carteira de Identidade n.º ......, e do CPF n.º ........
LOTE

Nº

DESCRIÇÃO

QTD

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

3 - VALIDADE DOS PREÇOS

3.1 - Esta Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data
de sua assinatura, podendo ser prorrogada, no máximo, por igual período, desde que
pesquisa de mercado demonstre que o preço se mantém vantajoso.

3.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Senac-DF não

estará obrigado a adquirir os equipamentos, exclusivamente, pelo Sistema de Registro de

Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que
caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao fornecedor, sendo, entretanto,

assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de
condições.
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3.3 - A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o fornecedor assume o

compromisso de atender durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se
obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive,
às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

3.4 - A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela emissão do Pedido de
Compra/Serviço - PC/S, emitido pela Divisão de Administração e Finanças - DAF, a qual
deverá ser retirada pelo fornecedor.

4 - CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.

4.2 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o Senac-DF convocará o fornecedor visando à
negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

4.3 - Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido,
podendo nesta hipótese o Senac-DF convocar os demais fornecedores, visando igual
oportunidade de negociação.

4.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o
Senac-DF poderá:

I – liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento;

II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. Não
havendo êxito nas negociações, o Senac-DF procederá à revogação da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5 - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

5.1 - Os equipamentos deverão ser entregues na totalidade do PC/S, rigorosamente
dentro das condições previstas no Anexo I - Especificação dos Equipamentos, com a
marca cotada na proposta.

5.2 - A entrega dar-se-á no local indicado no PC/S, no horário compreendido entre 09:00

às 12:00 horas e 13:00 às 17:00 horas, mediante a apresentação da respectiva Nota
Fiscal e do PC/S, sendo que o prazo para entrega não poderá ser superior a 15 (quinze)
dias corridos.

6 - OBRIGAÇÕES DO SENAC-DF

6.1 - Disponibilizar um funcionário responsável pelo recebimento dos equipamentos e
serviços no local de entrega.
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6.2 - Encaminhar o pedido de fornecimento por meio de documento próprio, via fax ou email, onde constará o produto e a quantidade a ser fornecida pelo fornecedor.
6.3 - Conferir todos os equipamentos e serviços no ato do recebimento.

6.4 - Designar o número de auditores que considerar necessário como responsáveis,
devendo os mesmos, principalmente:

6.4.1 Comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na prestação dos
serviços;

6.4.2 Sustar a execução de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o
especificado ou por outro motivo que caracterize a necessidade de tal medida.

6.6 - Vistoriar ou fiscalizar a prestação dos serviços realizados pelo FORNECEDOR;

6.7 - Permitir, durante a vigência do contrato, o acesso dos representantes e/ou

empregados do FORNECEDOR ao local de prestação dos serviços, desde que devidamente
identificados;

6.8 - Promover o acompanhamento e fiscalização dos serviços, sob os aspectos

qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando ao
FORNECEDOR as ocorrências de quaisquer fatos;

6.9 - Fornecer condições adequadas de trabalho para a execução dos serviços,

disponibilizando ambientes, mobiliários, equipamentos, softwares e outras ferramentas
necessárias em qualidade e tempo hábil para a plena execução dos serviços;
6.10

- O Fiscal do Contrato, designado pelo SENAC-DF, terá as seguintes atribuições:

6.10.1

Expedir pedido de compra/serviço para a execução das atividades;

6.10.3

Comunicar ao representante do FORNECEDOR sobre descumprimento do

6.10.2

Verificar a execução dos serviços objetivando garantir a qualidade desejada;

contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento;
6.10.4
6.10.5

Solicitar a aplicação de penalidades por descumprimento das cláusulas;
Atestar a execução do objeto do contrato.

7 - OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

7.1 - Entregar em sua totalidade a quantidade dos equipamentos solicitados no PC/S, de
acordo com a necessidade do Senac-DF, bem como a Nota Fiscal, na data em horários
indicados no item 5.2, desta Ata de Registro de Preços.

7.2 - Responsabilizar-se pelos prejuízos financeiros decorrentes da não entrega dos
equipamentos e serviços solicitados.

7.3 - Manter os preços dos equipamentos e serviços durante a vigência da presente Ata,
conforme proposta de preços apresentada, parte integrante do processo licitatório.

7.4 - Os impostos, taxas e fretes e outras despesas oriundas do fornecimento, correrão
por conta do fornecedor.
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7.5 - O não cumprimento do prazo de entrega que gerar prejuízos ao Senac-DF poderá
acarretar responsabilidade do Fornecedor.

7.6 - Responsabilizar-se pela quantidade de equipamentos a ser fornecido ao Senac-DF.

7.7 - Prestar os serviços de acordo com as condições e Níveis de Serviço, descritos na Ata
de Registro de Preços e na presente Especificação dos Equipamentos;

7.8 - Fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos e informações técnicas que
venham a ser solicitadas pelo SENAC-DF sobre os serviços realizados;

7.9 - Disponibilizar meios para que o SENAC-DF possa, quando julgar necessário, vistoriar
e fiscalizar os serviços executados pelo FORNECEDOR. Tal vistoria deverá compreender a
possibilidade do SENAC-DF assistir aos procedimentos de atendimento e controle dos
incidentes;

7.10 - Usar mão de obra capacitada, agrupando permanentemente uma equipe
homogênea e suficiente de técnicos, que assegurem a execução integral dos serviços nos
prazos convencionados, com a qualidade que os serviços exigem;

7.11 - Considerar que a ação da fiscalização do SENAC-DF não exonera o FORNECEDOR
de suas responsabilidades contratuais;

7.12 - Assumir inteira responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que
efetuar, assim como pelos danos decorrentes da realização dos mesmos;

7.13 - Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao SENAC-DF, ou

a terceiros, em virtude de culpa ou dolo na execução da Ata de Registro de Preços, desde
que comprovadamente advindos da atividade do FORNECEDOR ou seus subcontratados;

7.14 - Indicar, desde o início da prestação dos serviços, o preposto e o seu substituto
imediato que representarão a empresa perante o SENAC-DF;

7.15 - No decorrer da garantia, designar um Gestor do Contrato onde o mesmo deverá ter
as seguintes atribuições:
7.15.1

Manutenção periódica dos níveis de serviço contratados;

7.15.3

Ponto de contato focal do SENAC-DF;

7.15.2
7.15.4

Gestão da equipe de atendimento da CONTRATADA;
Gestão

CONTRATADA;

e

acompanhamento

dos

processos

entre

o

SENAC-DF

e

a

7.15.5

Auditoria e acompanhamento constante dos serviços de manutenção

7.15.6

Avaliar o atendimento e o grau de satisfação em relação ao atendimento da

efetuados;

CONTRATADA, planejando e controlando a qualidade do processo de atendimento com
o objetivo de obter a satisfação dos usuários;
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7.15.7

Acompanhar

estabelecidas.

e

monitorar

os

indicadores

de

resultados

e

metas

7.16 - Criar e manter um número único de 0800 para abertura de ocorrências e contato
com a Central de Serviços;

7.17 - Criar e manter um portal via WEB para acesso à Ferramenta da Central de Serviços
a fim de ser acessada pelas equipes solucionadoras do SENAC-DF;

7.18 - Enviar, desembalar e instalar os equipamentos necessários à prestação de serviços
objeto deste Edital nos locais indicados;

7.19 - Manter sigilo sobre as informações recebidas do SENAC-DF em decorrência dos
serviços prestados, não as divulgando de qualquer forma, sob qualquer pretexto, senão, a

seus funcionários que tenham necessidade da informação para a execução dos serviços

contratados pelo SENAC-DF, sob pena de responderem por perdas e danos, sem prejuízo
da apuração da responsabilidade penal de seus representantes legais e funcionários.
7.20 - Deverá declarar, em papel timbrado que:
7.20.1

Disponibilizará no máximo em 5 (cinco) dias contados da assinatura da Ata

de Registro de Preços, serviços de Central de Atendimento, com ferramentas que

atendam as características mínimas desta Especificação dos Equipamentos, e com
atendimento de primeiro nível, possibilitando abertura de chamados via 0800 (ou

outro número DDG) e via site da internet, possibilitando assim o acompanhamento
dos chamados abertos;
7.20.2

A assistência técnica dos ativos será de sua responsabilidade, inclusive

todos os custos, e será prestada por Rede de Assistência Técnica Autorizada;

8 - SANÇÕES

8.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto licitado o CONTRATANTE poderá, garantida
a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
I – advertência;
II – Multa:

a) de 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, e cancelamento da Ata de

Registro de Preços, quando decorridos 05 (cinco) dias de inadimplemento e caracterizada
a recusa ou impossibilidade da CONTRATADA em prestar os serviços;

b) de 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, quando a CONTRATADA
recusar retirar ou aceitar o instrumento de contrato ou equivalente.

c) multa de 2% (dois por cento), acrescida de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia,

limitada ao valor da mesma, em caso de atraso na entrega. Após o terceiro dia útil e a
critério da Administração do Senac-DF, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a
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não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da
obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de atraso na entrega do

objeto, por período superior ao previsto na alínea “c”, ou de inexecução parcial da
obrigação assumida;

e) 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de não instalação de

Assistência Técnica Autorizada, devidamente credenciada e contratada no Distrito Federal,
caso a empresa não possua;

f) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da
obrigação assumida;

IV – Suspensão do direito de participar de licitações com o Senac-DF pelo prazo de até 02
(dois) anos.

8.2 - O valor da multa poderá ser realizado por pagamento espontâneo, descontado de
eventuais pagamentos devidos pelo Senac-DF ou mediante cobrança judicial.

8.3 – O inadimplemento total das obrigações contratuais assumidas, dará ao Senac-DF o

direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades,

inclusive a suspensão do direito de licitar ou contratar com o Senac-DF por prazo não
superior a 2 (dois) anos, nos seguintes casos:
I - cometer fraude fiscal;

II - apresentar documento falso;
III - fizer declaração falsa;

IV - comportar-se de modo inidôneo;

V - não assinar o contrato ou documento compatível no prazo de 5 (cinco) dias corridos,
contados da notificação;

VI - deixar de entregar a documentação exigida no certame;
VII - não mantiver a proposta.

9 - USUÁRIOS PARTICIPANTES

9.1 - Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços o Departamento Nacional do
Senac e do SESC, bem como seus regionais que não tenham participado do certame

licitatório, mediante prévia consulta ao Senac-DF, para que este indique os possíveis
fornecedores

classificação.

e respectivos

preços

a

serem

praticados,

obedecidas

a

ordem

de

9.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições

nela

estabelecidas,

optar

pela

aceitação

ou

não

do

fornecimento,

independentemente dos quantitativos registrados na Ata, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações assumidas com o Senac-DF.
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9.3 - As aquisições ou contratações adicionais por outros Departamentos não poderão

exceder, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na presente Ata de
Registro de Preços.

10 - CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
10.1 - O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:

I - descumprir as condições assumidas nesta Ata de Registro de Preços;

II - não entregar os equipamentos em sua totalidade no prazo estabelecido pelo SenacDF, sem justificativa aceitável e devidamente formalizada;

III - não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado;

IV – quando, justificadamente, não for mais do interesse do Senac-DF.

10.2 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e
a ampla defesa, serão formalizados por despacho da autoridade competente do SenacDF.

10.3 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preços na
ocorrência de fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução
contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

Brasília,...... de .................... de 2017

Luiz Otávio da Justa Neves
Diretor Regional do Senac-DF

FORNECEDOR(ES)
Testemunhas:

1ª. __________________________
2ª. __________________________

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional do Distrito Federal
SIA Trecho 3 Lotes 625/695 - Bloco C, Cobertura C – Brasília-DF – CEP 71.200-030
Tel.: 61 3313-8882 www.senacdf.com.br

47

PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS N.º 20/2017
ANEXO V
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA/ MODELO
SUMÁRIO DE COMPROVAÇÕES TÉCNICAS

Ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal

SIA Sul Trecho 03 lotes 625/695, Ed. Sia Centro Empresarial Cobertura “C”, SIA - DF
Proposta que faz a empresa ______________________________________

inscrita no CNPJ (MF) nº __________________ e inscrição estadual nº __________,
estabelecida

no(a)

____________________________________________________________, o registro de

preço para eventual aquisição de solução de rede local sem fio - wi-fi, englobando

equipamentos, instalação, configuração, treinamento, assistência técnica “on site” e
garantia para o Senac-DF, conforme estabelecido no Pregão Presencial SRP n.º 20/2017.
LOTES

Nº
1
2
3

1

4
5
6
7
8

2
3

9

10
11

VALOR TOTAL

ESPECIFICAÇÃO
Dispositivo Geral de Gerência
Centralizada wlan (Controladora)
Ponto de Acesso Tipo 1
Ponto de Acesso Tipo 2
Power Injector 10/100/1000
MBPS
Software para Gerenciamento da
Rede LAN
Treinamento de utilização do
software de Gerenciamento
Serviços de Instalação –
Controlador e Access Point
Licenças de upgrade para
Controlador WLAN
Solução de Controle de Acesso a
Visitantes
Bluetooth Beacons (BLE)
Switch Gerenciável de 24 Portas
10/100/1000 Gb, com suporte
ao protocolo IPv6

QTD.
18

VALOR (R$)
VALOR
VALOR
UNT.
TOTAL
(R$)
(R$)

30
30
60
1
1
9

12
1

30
18
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1. Nos preços contidos na proposta estão inclusos todos os custos diretos e indiretos,
tributos incidentes, inclusive diferenças de alíquotas de ICMS, taxa de administração,

materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e
outros de qualquer natureza.

2. Prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias;
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MODELO SUMÁRIO DE COMPROVAÇÕES TÉCNICAS
Neste Anexo V – Modelo de Apresentação de Proposta/Modelo Sumário de
Comprovações Técnicas a LICITANTE deverá indicar o número da página da sua
proposta que possui a comprovação da característica técnica exigida na Especificação dos
Equipamentos, acompanhados pelos documentos abaixo:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

O PREENCHIMENTO DESTE ANEXO PELA LICITANTE É OBRIGATÓRIO.
SOMENTE SERÃO ANALISADAS PROPOSTAS DE LICITANTES HABILITADOS,
E QUE FOREM ACOMPANHADAS DESTE ANEXO DEVIDAMENTE PREENCHIDO;
Comprovação das Especificações Técnicas dos Hardwares
Forma de Comprovação: Catálogo dos Produtos

Comprovação das Especificações Técnicas dos Softwares
Forma de Comprovação: Catálogo dos Produtos

3.1.
Manuais
ou
folders/prospectos
técnicos
para
funcionalidades e/ou características, quando exigido.

comprovação

das

É obrigatória a comprovação técnica de todas as características exigidas para os
equipamentos e softwares aqui solicitados, independente da descrição da proposta
do FORNECEDOR, através de documentos que sejam de domínio público cuja origem
seja exclusivamente do FABRICANTE dos produtos, como catálogos, manuais, ficha
de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do FABRICANTE
através da internet, indicando as respectivas URL (Uniform Resource Locator);
Qualquer documento redigido em língua estrangeira, juntada ao processo, deve
estar acompanhado de tradução firmada por tradutor juramentado, exceto quando a
LICITANTE fizer a juntada de manuais técnicos, desde que estejam em inglês;
Os documentos, certidões e declarações somente serão aceitos quando devidamente
traduzidos;
Nas especificações técnicas, quando houver qualquer menção a marcas, podem ser
consideradas como mera referência podendo a LICITANTE optar por componentes de
marcas similares, desde que atendam plenamente as especificações mínimas
definidas e sejam compatíveis entre todas as soluções (hardware e softwares)
ofertadas;
A falta dos documentos e comprovações, não preenchimento, ou o não-atendimento
às exigências descritas neste anexo poderá implicar na desclassificação imediata da
LICITANTE;
A simples repetição das especificações apresentadas no documento de Especificação
de Materiais e Serviços, sem a devida comprovação pela LICITANTE, acarretará em
sua desclassificação;
As demais exigências técnicas da Especificação dos Equipamentos e seus anexos que
não constam desse documento deverão ser apresentadas e comprovadas após a
assinatura da Ata de Registro de Preços;
Considerações Gerais:
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11.1. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no site na Internet do
FABRICANTE juntamente com o endereço do site. A escolha do material a ser
utilizado fica a critério da LICITANTE;
11.2. Todos os equipamentos a ser entregues deverão ser idênticos, ou seja,
todos os componentes externos e internos com os mesmos modelos e marca
dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliação/homologação;
11.3. Caso o componente não se encontre mais disponível no mercado, deve-se
observar que o componente substituto deve ter, no mínimo, a mesma
qualidade e especificações técnicas do componente fora de linha;
11.4. Não serão aceitas variações de modelos ou marcas de componentes entre os
equipamentos, devendo possuir rigorosamente a mesma configuração de
hardware e software.
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO
Marca/Modelo
LOTE 1
Nº 01 – DISPOSITIVO GERAL DE GERÊNCIA CENTRALIZADA
WLAN (CONTROLADORA)
COMPROVAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
PÁGINA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)
CARACTERÍSTICAS GERAIS

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Deverá ser apresentado o certificado dentro do prazo de validade
referente
à
homologação
da
Agência
Nacional
de
Telecomunicações (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
Deverá possuir porta de console para gerenciamento e
configuração via linha de comando com conector RJ-45
10/100/1000 Mbps auto-sensing ou conector padrão RS-232 ou
USB
Deverá possuir no mínimo 02 (duas) portas do tipo Gigabit
ethernet 10/100/1000 Base-T para controle dos pontos de
acesso
Deverá possuir leds para a indicação do status de atividade do
equipamento e das portas Ethernet
Deverá possuir fonte de alimentação com seleção automática de
tensão (100-240V AC)
Deverá permitir montagem em rack padrão de 19 (dezenove)
polegadas, incluindo todos os acessórios necessários
Deverá suportar temperatura de operação entre 0°C a 40°C
Deverá ser acompanhado de todos os acessórios necessários para
operacionalização do equipamento, tais como: softwares, cabos
de energia elétrica, documentações técnicas e manuais que
contenham informações suficientes, que possibilitem a
instalação, configuração e operacionalização dos equipamentos

GERENCIAMENTO

1.10 Deverá possuir capacidade (inicial) para gerenciar no mínimo 10
(dez) Pontos de Acesso podendo chegar, através de upgrade de
licenças a até 50 (cinquenta) Pontos de Acesso simultâneos
1.11 Deverá permitir o gerenciamento centralizado dos Pontos de
Acesso
1.12 Deverá permitir gerenciamento, somente, através de VLAN
específica e também somente através de Endereço IP, Range de
IPs e Sub-Redes pré-configuradas
1.13 Deverá permitir a configuração das interfaces de rede lógica, que
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO
Marca/Modelo
LOTE 1
Nº 01 – DISPOSITIVO GERAL DE GERÊNCIA CENTRALIZADA
WLAN (CONTROLADORA)
COMPROVAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
PÁGINA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)

deverão ser exclusivamente para gerenciamento
1.14 Deverá permitir realização da administração, e a configuração
total dos pontos de acesso, assim como os aspectos de
segurança da rede wireless (WLAN) e Rádio Frequência (RF)
1.15 O controlador WLAN poderá estar diretamente e/ou remotamente
conectado aos Pontos de Acesso por ele gerenciados, inclusive
via roteamento nível 3 da camada OSI
1.16 Possibilitar a configuração de envio dos eventos do Controlador
WLAN para um servidor de Syslog remoto
1.17 Implementar, pelo menos, os padrões abertos de gerência de
rede SNMP v2c e SNMP v3, incluindo a geração de traps
1.18 Implementar a MIB privativa que forneça informações relativas
ao funcionamento do equipamento
1.19 Permitir a visualização de alertas da rede em tempo real
1.20 Implementar, pelo menos, protocolo de autenticação para
controle do acesso administrativo ao equipamento através de
autenticação
local
(Local
Authentication
Database)
e
autenticação externa (RADIUS e Active Directory)
1.21 Implementar no mínimo dois níveis de acesso administrativo ao
equipamento (apenas leitura e leitura/escrita) protegidos por
senhas independentes
1.22 Permitir a configuração e gerenciamento através de browser
padrão (HTTPS), SSH ou porta console
1.23 Gerenciar de forma centralizada a autenticação de usuários
1.24 Permitir o envio de alertas ou alarmes através do protocolo
SMTP, sendo que a comunicação com o servidor deverá ser
autenticada e cifrada (SMTP/TLS)
1.25 Permitir que o processo de atualização de versão seja realizado
através de browser padrão (HTTPS) ou FTP ou TFTP
1.26 Permitir o armazenamento de sua configuração em memória não
volátil, podendo, numa queda e posterior restabelecimento da
alimentação, voltar à operação normalmente na mesma
configuração anterior à queda de alimentação
1.27 Deverá possuir a capacidade de importação de certificados
digitais emitidos por uma autoridade certificadora externa
1.28 Possibilitar a importação de plantas baixas nos formatos GIF ou
JPG ou CAD para visualização da infraestrutura de rede wireless
1.29 Deverá implementar disponibilidade de SSID baseado em
dia/hora, permitindo ao administrador do sistema, habilitar ou
não um determinado SSID somente em hora/dia determinados
1.30 Possuir ferramentas de debug e log de eventos para depuração e
gerenciamento em primeiro nível (ping, trace e logs)
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO
Marca/Modelo
LOTE 1
Nº 01 – DISPOSITIVO GERAL DE GERÊNCIA CENTRALIZADA
WLAN (CONTROLADORA)
COMPROVAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
PÁGINA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)

1.31 Possuir ferramentas que permitam o monitoramento em tempo
real de informações de utilização de CPU e memória e
estatísticas de rede
1.32 Possibilitar cópia “backup” da configuração, bem como a
funcionalidade “restore” da configuração através de browser
padrão (HTTPS) ou FTP ou TFTP
1.33 Permitir a captura dos pacotes transmitidos na rede sem fio
atuando como um “wireless sniffer” para fins de debug. Os
pacotes capturados poderão ser armazenados no Ponto de
Acesso ou exportados diretamente para softwares de terceiros
que suporte arquivos com padrão “pcap”
1.34 Monitorar o desempenho da rede wireless, consolidando
informações de cada ponto de acesso, tais como: níveis de sinal,
potência de sinal, tempo de conexão, VLAN utilizada, MAC
Address, endereço IP, quantidade de clientes conectados e
SSID/BSSID configurações
1.35 Possuir capacidade de identificação e listagem dos rádios
vizinhos e respectivos SSID/BSSID e MAC Address que podem
ser percebidos por cada Ponto de Acesso
1.36 Implementar redundância do controlador de WLAN, no modo
ativo/ativo ou ativo/standby, com sincronismo automático das
configurações entre controladores
1.37 O gerenciamento dos controladores em redundância deverá ser
realizado através de um único endereço IP
1.38 Em caso de falha, a redundância deverá ser realizada de forma
automática sem nenhuma ação do administrador de rede
1.39 Capacidade de geração de informações ou relatórios dos
seguintes tipos: Listagem de clientes Wireless, Listagem de
Pontos de
Acesso,
Informações
de Configuração dos
Controladores WLAN, utilização da rede, detalhes dos pontos de
acesso não autorizados (rogues) detectados
1.40 Deverá suportar através de hardware e/ou software internos
e/ou externos sistema de localização em tempo real (RTLS) de
dispositivos através da rede WLAN
REDE

1.41 Deverá implementar suporte ao protocolo IPv4 e IPv6
1.42 Deverá possuir servidor DHCP embutido
1.43 Possuir suporte a Spanning Tree IEEE 802.3d
1.44 Deverá implementar tagging de VLANS através do protocolo
802.1q
1.45 Suportar a configuração de até 128 (cento e vinte e oito) VLANs
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO
Marca/Modelo
LOTE 1
Nº 01 – DISPOSITIVO GERAL DE GERÊNCIA CENTRALIZADA
WLAN (CONTROLADORA)
COMPROVAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
PÁGINA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)

1.46 Suportar, no mínimo, 500 (quinhentos) usuários simultâneos
1.47 Deverá oferecer os recursos de mobilidade para roaming de
camada L2
1.48 Implementar associação dinâmica de usuário a VLAN com base
nos parâmetros da etapa de autenticação via IEEE 802.1x
1.49 Deverá suportar agrupamento de APs, e no mínimo, 30 (trinta)
grupos de APs simultâneos
1.50 Deverá suportar, no mínimo, 16 (dezesseis) SSIDs simultâneos
SEGURANÇA

1.51 Deverá ser totalmente integrada à solução. Caso sejam
necessárias licenças ou softwares de controle os mesmos devem
ser fornecidos de forma que a solução esteja operacional
(hardware e softwares necessários para implementação)
1.52 Implementar, pelo menos, os seguintes padrões de segurança
Wireless:
• Wired Equivalent Privacy (WEP) com chaves estáticas ou
dinâmicas (64 e 128 bits);
• Wi-Fi Protected Access (WPA) com algoritmo de criptografia
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol).
1.53 Wi-Fi Protected Access2 (WPA2) com os seguintes algoritmos:
• Advanced Encryption Standard (WPA2-AES);
• IEEE 802.1x;
• IEEE 802.11i.
1.54 Implementar, pelo menos, os seguintes controles/filtros:
• L2 – Baseado em MAC Address e Client Isolation;
• L3 – Baseado em Endereço IP;
• L4 – Baseado em Portas TCP/UDP.
1.55 Permitir a autenticação para acesso dos usuários conectados nas
redes wlan (Wireless) através:
• MAC Address;
• Autenticação Local;
• Captive Portal;
• Active Directory;
• RADIUS;
• IEEE 802.1x;
• LDAP.
1.56 Deverá permitir a seleção/uso de servidor RADIUS ou Active
Directory específico com base no SSID
1.57 Deverá suportar servidor de autenticação RADIUS redundante.
Isto é, na falha de comunicação com o servidor RADIUS
principal, o sistema deverá buscar um servidor RADIUS
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO
Marca/Modelo
LOTE 1
Nº 01 – DISPOSITIVO GERAL DE GERÊNCIA CENTRALIZADA
WLAN (CONTROLADORA)
COMPROVAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
PÁGINA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)

secundário
1.58 A solução deverá suportar a criação de uma zona de visitantes,
que terão seu acesso controlado através de criação de usuário e
senha cadastrados internamente, sendo que este deverá possuir
tempo pré-determinado de acesso a rede Wireless
1.59 O controlador deverá permitir a criação de múltiplos usuários
convidados (guests) de uma única vez (em lote)
1.60 Deverá permitir que após o processo de autenticação de usuários
convidados os mesmos sejam redirecionados para uma página de
navegação específica e configurável
1.61 Deverá permitir que portal interno para usuários convidados
(guest) seja customizável
1.62 Deverá permitir que múltiplos usuários convidados (guest)
compartilhem a mesma senha de acesso à rede
1.63 Deverá permitir o encaminhamento do tráfego de saída de
usuários visitantes diretamente para a internet, de forma
totalmente separada do tráfego da rede corporativa
1.64 Implementar, pelo menos, mecanismos para detecção e
identificação de pontos de acesso:
• SSID-Spoofing;
• MAC Address-Spoofing;
• Rogue DHCP Server;
• Ad-hoc.
1.65 Deverá implementar varredura de RF nas bandas IEEE 802.11a,
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g e 802.11n, para identificação de
ataques e Pontos de Acesso intrusos não autorizados (rogues)
1.66 Deverá fazer a varredura no canal de operação do Ponto de
Acesso sem impacto na performance da rede WLAN
1.67 Deverá utilizar os Pontos de Acesso para fazer a monitoração do
ambiente Wireless
1.68 Deverá classificar automaticamente Pontos de Acesso válidos, os
que interferem e os não autorizados (rogues)
RECURSOS DE GERENCIAMENTO
FREQUÊNCIA (RF)

AUTOMÁTICO

DE

RÁDIO

1.69 Implementar varredura de RF contínua, programada ou sob
demanda, com identificação de Pontos de Acesso ou clientes
irregulares
1.70 Na ocorrência de inoperância de um Ponto de Acesso, o
controlador WLAN deverá ajustar automaticamente a potência
dos Pontos de Acesso adjacentes, de modo a prover a cobertura
da área não assistida
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO
Marca/Modelo
LOTE 1
Nº 01 – DISPOSITIVO GERAL DE GERÊNCIA CENTRALIZADA
WLAN (CONTROLADORA)
COMPROVAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
PÁGINA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)

1.71 Ajustar automaticamente os canais de modo a otimizar a
cobertura de rede e mudar as condições de RF baseado em
performance
1.72 Detectar interferência e ajustar parâmetros de RF, evitando
problemas de cobertura e controle da propagação indesejada de
RF de forma automática
1.73 Ajustar dinamicamente o nível de potência e canal de rádio dos
Pontos de Acesso, de modo a otimizar o tamanho da célula de
RF, garantindo a performance e escalabilidade
1.74 Implementar sistema automático de balanceamento de carga
para associação de clientes entre Pontos de Acesso próximos,
para otimizar a performance
1.75 Suportar mecanismos “Air Time Fairness” para otimização da
utilização do meio físico “ar” e desta forma, suportar melhoria de
performance (throughput), entre usuários com velocidades e
tecnologias mais lentas para usuários com velocidades e
tecnologias mais rápidas
1.76 Permitir que o serviço wireless seja desabilitado de determinado
ponto de acesso
RECURSOS DE CONVERGÊNCIA E MULTIMÍDIA

1.77 Deverá permitir o uso de voz e dados em cima de um mesmo
SSID
1.78 Deverá possuir mecanismo automático de QoS para protocolos
de voz, utilizando inspeção automática de pacotes, sem a
necessidade de fazer a marcação prévia (tagging) de pacotes ou
por prioridades baseado na porta TCP
1.79 Deverá suportar 802.11e
1.80 Deverá implementar Qualidade de Serviço com a marcação de
pacotes utilizando Diffserv ou suporte a 802.1p para QoS de rede
1.81 Deverá permitir o controle disponível de banda (bandwith
contracts) disponível por usuário ou através de SSID/BSSID
1.82 Deverá possibilitar roaming com integridade de sessão, dando
suporte a aplicações em tempo real, tais como, VoIP, VoWLAN e
videoconferência
1.83 Deverá implementar priorização de SSID sobre outros SSID’s
GARANTIA, SUPORTE E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

1.84 Deverá possuir garantia do fabricante de 36 (trinta e seis) meses
Onsite, 5x8 com tempo para substituição do módulo defeituoso
de 72 (setenta e duas) horas, contados a partir do registro de
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO
Marca/Modelo
LOTE 1
Nº 01 – DISPOSITIVO GERAL DE GERÊNCIA CENTRALIZADA
WLAN (CONTROLADORA)
COMPROVAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
PÁGINA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)

chamado, com atualização de firmware e software para o mesmo
período
1.85 Deverá disponibilizar site na WEB (indicar endereço), ou canal de
comunicação para Suporte On-Line para disponibilização de
softwares, atualização de firmware e manuais
1.86 Caso o FABRICANTE apresente a solução composta por mais de
um equipamento, toda a solução deve ser homologada pelo
FABRICANTE do dispositivo principal (switch)

COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO
Marca/Modelo
LOTE 1
Nº 02 - PONTO DE ACESSO – TIPO 1 - 802.11ac MIMO 2X2:2
DUAL-BAND INDOOR
COMPROVAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
PÁGINA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)

2.1 Equipamento de ponto de acesso para rede local sem fio deverá
atender aos padrões IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g,
IEEE 802.11n e IEEE 802.11ac com operação nas frequências 2.4
GHz e 5 GHz de forma simultânea
2.2 Deverá ser do mesmo FABRICANTE do Controlador WLAN
2.3 Deverá ser apresentado o certificado dentro do prazo de
validade referente à homologação da Agência Nacional de
Telecomunicações (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 brasileira
2.4 Deverá ser apresentado certificado válido de interoperabilidade
fornecido pela Wi-Fi Alliance na categoria de Enterprise Access
Point
2.5 Possuir antenas internas e integradas com padrão de irradiação
omni-direcional, compatíveis com as frequências de rádio dos
padrões IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE
802.11n e IEEE 802.11ac e com ganho de, pelo menos, 3 dBi
em 2,4GHz e 3 dBi em 5GHz
2.6 Não serão aceitos equipamentos com antenas aparentes
(externas ao ponto de acesso) que sejam rosqueáveis,
permitindo a remoção das antenas
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional do Distrito Federal

SIA Trecho 3 Lotes 625/695 - Bloco C, Cobertura C – Brasília-DF – CEP 71.200-030
Tel.: 61 3313-8882 www.senacdf.com.br

58

COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO
Marca/Modelo
LOTE 1
Nº 02 - PONTO DE ACESSO – TIPO 1 - 802.11ac MIMO 2X2:2
DUAL-BAND INDOOR
COMPROVAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
PÁGINA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)

2.7

2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22

Deverá suportar potência de saída de no mínimo 22 dBm com
operação na freqüência 5 GHz e de no mínimo 22 dBm com
operação na freqüência 2.4 GHz
Deverá atender aos padrões IEEE 802.11d e IEEE 802.11h
Deverá suportar canalização de 20 MHz, 40 MHz e 80 MHz
Deverá possuir mecanismo de rádio com suporte à MIMO 2x2
com 2 Spatial Streams
Possuir tecnologia “Airtime Fairness” permitindo melhor
desempenho da rede wireless
Deverá suportar mecanismo que identifique e associe clientes
preferencialmente na banda de 5GHz, deixando a banda de 2,4
GHz livre para dispositivos que trabalhem somente nesta
frequência
Deverá suportar a identificação e controle de aplicações dos
clientes conectados ao ponto de acesso
Deverá implementar o padrão PD-MRC (Polarization Diversity
with Maximal Ratio Combining) ou recurso similar de
identificação automática de polarização do dispositivo cliente
Deverá oferecer suporte ao mecanismo de localização e
rastreamento de usuários (Location Based Service)
Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface IEEE 802.3
10/100/1000 Mbps Base-T Ethernet, autosensing, com conector
RJ-45, para conexão à rede local fixa
Possuir LEDs para a indicação do status: portas ethernets, rede
wireless, gerenciamento via controladora e atividades do
equipamento
Possibilitar alimentação elétrica local via fonte de alimentação
com seleção automática de tensão (100-240V AC) e via padrão
PoE (IEEE 802.3af)
Deverá suportar temperatura de operação entre 0°C a 40°C
com PoE ativado
Possuir estrutura que permita a utilização do equipamento em
locais internos, com fixação em teto e parede
Deverá ser fornecido com a versão mais recente do software
interno dos Access Point Wireless
Deverá ser fornecido com todas as funcionalidades de
segurança instaladas. Não deve haver licença restringindo itens
de segurança do equipamento e nem a quantidade de usuários
conectados

GERENCIAMENTO
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO
Marca/Modelo
LOTE 1
Nº 02 - PONTO DE ACESSO – TIPO 1 - 802.11ac MIMO 2X2:2
DUAL-BAND INDOOR
COMPROVAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
PÁGINA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)

2.23 Deverá permitir a configuração e gerenciamento direta através
de browser padrão (HTTPS), SSH, SNMPv2c e SNMPv3, ou
através do controlador, a fim de se garantir a segurança dos
dados
2.24 Deverá permitir gerenciamento através de plataformas de
software que sigam padrões SNMPv2c e SNMPv3, ou TR-069
2.25 Implementar funcionamento em modo gerenciado por
controlador WLAN, para configuração de seus parâmetros
wireless, das políticas de segurança, QoS, autenticação e
monitoramento de RF
2.26 Permitir que sua configuração seja automaticamente realizada
quando este for conectado no ambiente de rede do Controlador
WLAN especificado neste documento
2.27 O ponto de acesso poderá estar diretamente ou remotamente
conectado ao controlador WLAN, inclusive via roteamento da
camada 3 de rede OSI
2.28 O ponto de acesso deverá conectar-se ao controlador WLAN
através de túnel seguro padrão ou através de protocolo de
comunicação seguro que ofereça controle total do equipamento
2.29 Permitir o ajuste de nível de potência de modo a otimizar o
tamanho da célula de RF
2.30 Permitir que o processo de atualização de versão seja realizado
manualmente através da WEB ou FTP ou TFTP e
automaticamente através do Controlador WLAN descrito neste
documento

REDE

2.31 Implementar cliente DHCP, para configuração automática do
seu endereço IP e implementar também endereçamento IP
estático
2.32 Deverá suportar VLAN seguindo a norma IEEE 802.1q
2.33 Possuir suporte a pelo menos 16 SSIDs por ponto de acesso
2.34 Permitir habilitar e desabilitar a divulgação do SSID
2.35 Possuir capacidade de selecionar automaticamente o canal de
transmissão
2.36 Suportar, no mínimo, 300 (trezentos) usuários wireless
simultâneos
2.37 Suportar, no mínimo, 10 (dez) usuários de voz sobre wireless
simultâneos
2.38 Deve suportar limitação de banda por grupo de usuário ou SSID
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO
Marca/Modelo
LOTE 1
Nº 02 - PONTO DE ACESSO – TIPO 1 - 802.11ac MIMO 2X2:2
DUAL-BAND INDOOR
COMPROVAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
PÁGINA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)

2.39 Deve implementar, pelo menos, os seguintes padrões de
segurança wireless:
 Wi-Fi Protected Access (WPA) com algoritmo de criptografia
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol);
 Wi-Fi Protected Access2 (WPA2) com os seguintes
algoritmos:
 Advanced Encryption Standard (WPA2-AES);
 IEEE 802.1x;
 IEEE 802.11i.
2.40 Implementar as seguintes taxas de transmissão e com fallback
automático:
 IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2 e 1 Mbps;
 IEEE 802.11a e IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 e 6
Mbps;
 IEEE 802.11n: 6.5 Mbps – 130 Mbps com canalização de 20
MHz e 6.5 Mbps – 300 Mbps com canalização de 40MHz.
2.41 Deverá permitir a criação de filtros de MAC address de forma a
restringir o acesso à rede wireless

COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO
Marca/Modelo
LOTE 1
Nº 03 - PONTO DE ACESSO – TIPO 2 - 802.11ac MIMO 2X2:2
DUAL-BAND INDOOR
COMPROVAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
PÁGINA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)

3.1 Equipamento de ponto de acesso para rede local sem fio deverá
atender aos padrões IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g,
IEEE 802.11n e IEEE 802.11ac com operação nas frequências 2.4
GHz e 5 GHz de forma simultânea
3.2 Deverá ser do mesmo FABRICANTE do Controlador WLAN
3.3 Deverá ser apresentado o certificado dentro do prazo de validade
referente
à
homologação
da
Agência
Nacional
de
Telecomunicações (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 brasileira
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO
Marca/Modelo
LOTE 1
Nº 03 - PONTO DE ACESSO – TIPO 2 - 802.11ac MIMO 2X2:2
DUAL-BAND INDOOR
COMPROVAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
PÁGINA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)

3.4 Deverá ser apresentado certificado válido de interoperabilidade
fornecido pela Wi-Fi Alliance na categoria de Enterprise Access
Point
3.5 Possuir antenas internas e integradas com padrão de irradiação
omni-direcional, compatíveis com as frequências de rádio dos
padrões IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE
802.11n e IEEE 802.11ac e com ganho de, pelo menos, 3 dBi em
2,4GHz e 3 dBi em 5GHz
3.6 Não serão aceitos equipamentos com antenas aparentes
(externas ao ponto de acesso) que sejam rosqueáveis,
permitindo a remoção das antenas
3.7 Deverá suportar potência de saída de no mínimo 22 dBm com
operação na freqüência 5 GHz e de no mínimo 22 dBm com
operação na freqüência 2.4 GHz
3.8 Deverá atender aos padrões IEEE 802.11d e IEEE 802.11h
3.9 Deverá suportar canalização de 20 MHz, 40 MHz e 80 MHz
3.10 Deverá possuir mecanismo de rádio com suporte à MIMO 2x2
com 2 Spatial Streams
3.11 Possuir tecnologia “Airtime Fairness” permitindo melhor
desempenho da rede wireless
3.12 Deverá suportar mecanismo que identifique e associe clientes
preferencialmente na banda de 5GHz, deixando a banda de 2,4
GHz livre para dispositivos que trabalhem somente nesta
frequência
3.13 Deverá suportar a identificação e controle de aplicações dos
clientes conectados ao ponto de acesso
3.14 Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface IEEE 802.3
10/100/1000 Mbps Base-T Ethernet, autosensing, com conector
RJ-45, para conexão à rede local fixa
3.15 Possuir LEDs para a indicação do status: portas ethernets, rede
wireless, gerenciamento via controladora e atividades do
equipamento
3.16 Possibilitar alimentação elétrica local via fonte de alimentação
com seleção automática de tensão (100-240V AC) e via padrão
PoE (IEEE 802.3af)
3.17 Deverá suportar temperatura de operação entre 0°C a 40°C
com PoE ativado
3.18 Possuir estrutura que permita a utilização do equipamento em
locais internos, com fixação em teto e parede
3.19 Deverá ser fornecido com a versão mais recente do software
interno dos Access Point Wireless
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO
Marca/Modelo
LOTE 1
Nº 03 - PONTO DE ACESSO – TIPO 2 - 802.11ac MIMO 2X2:2
DUAL-BAND INDOOR
COMPROVAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
PÁGINA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)

3.20 Deverá ser fornecido com todas as funcionalidades de
segurança instaladas. Não deve haver licença restringindo itens
de segurança do equipamento e nem a quantidade de usuários
conectados

GERENCIAMENTO

3.21 Deverá permitir a configuração e gerenciamento direta através
de browser padrão (HTTPS), SSH, SNMPv2c e SNMPv3, ou
através do controlador, a fim de se garantir a segurança dos
dados
3.22 Deverá permitir gerenciamento através de plataformas de
software que sigam padrões SNMPv2c e SNMPv3, ou TR-069
3.23 Implementar funcionamento em modo gerenciado por
controlador WLAN, para configuração de seus parâmetros
wireless, das políticas de segurança, QoS, autenticação e
monitoramento de RF
3.24 Permitir que sua configuração seja automaticamente realizada
quando este for conectado no ambiente de rede do Controlador
WLAN especificado neste documento
3.25 O ponto de acesso poderá estar diretamente ou remotamente
conectado ao controlador WLAN, inclusive via roteamento da
camada 3 de rede OSI
3.26 O ponto de acesso deverá conectar-se ao controlador WLAN
através de túnel seguro padrão ou através de protocolo de
comunicação seguro que ofereça controle total do equipamento
3.27 Permitir o ajuste de nível de potência de modo a otimizar o
tamanho da célula de RF
3.28 Permitir que o processo de atualização de versão seja realizado
manualmente através
da WEB
ou FTP ou
TFTP
e
automaticamente através do Controlador WLAN descrito neste
documento

REDE

3.29 Implementar cliente DHCP, para configuração automática do
seu endereço IP e implementar também endereçamento IP
estático
3.30 Deve suportar VLAN seguindo a norma IEEE 802.1q
3.31 Possuir suporte a pelo menos 16 SSIDs por ponto de acesso
3.32 Permitir habilitar e desabilitar a divulgação do SSID
3.33 Possuir capacidade de selecionar automaticamente o canal de
transmissão
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO
Marca/Modelo
LOTE 1
Nº 03 - PONTO DE ACESSO – TIPO 2 - 802.11ac MIMO 2X2:2
DUAL-BAND INDOOR
COMPROVAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
PÁGINA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)

3.34 Suportar, no mínimo, 100 (cem) usuários wireless simultâneos
3.35 Suportar, no mínimo, 10 (dez) usuários de voz sobre wireless
simultâneos
3.36 Deve suportar limitação de banda por grupo de usuário ou
SSID
3.37 Deve implementar, pelo menos, os seguintes padrões de
segurança wireless:
 Wi-Fi Protected Access (WPA) com algoritmo de criptografia
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol);
 Wi-Fi Protected Access2 (WPA2) com os seguintes
algoritmos:
 Advanced Encryption Standard (WPA2-AES);
 IEEE 802.1x;
 IEEE 802.11i.
3.38 Implementar as seguintes taxas de transmissão e com fallback
automático:
 IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2 e 1 Mbps;
 IEEE 802.11a e IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 e 6
Mbps;
 IEEE 802.11n: 6.5 Mbps – 130 Mbps com canalização de 20
MHz e 6.5 Mbps – 300 Mbps com canalização de 40MHz.
3.39 Deverá permitir a criação de filtros de MAC address de forma a
restringir o acesso à rede wireless

COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO
Marca/Modelo
LOTE 1
Nº 04 - POWER INJECTOR – 10/100/1000 MBPS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)

COMPROVAÇÃO
PÁGINA

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

4.1 Deverá possuir Injetor de Energía (PoE) que permita a
transmissão de energia elétrica juntamente com os dados para
um dispositivo remoto, através do cabo de par trançado
padrão em uma rede Ethernet
4.2 Deverá suportar padrão Ethernet IEEE 802.3af
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO
Marca/Modelo
LOTE 1
Nº 04 - POWER INJECTOR – 10/100/1000 MBPS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)

COMPROVAÇÃO
PÁGINA

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

4.3 Deverá suportar velocidades de conexão 10/100/1000 Mbps BaseT Ethernet, com conector RJ-45
4.4 Ter capacidade de fornecer corrente elétrica em cabo UTP com
comprimento de até 100 (cem) metros
4.5 Deverá possuir fonte de alimentação com seleção automática de
tensão (100-240 VAC)
4.6 Deverá possuir Garantia de 12 (doze) meses padrão de mercado
COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO
Marca/Modelo
LOTE 1
Nº 05 – SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA REDE LAN
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)

COMPROVAÇÃO
PÁGINA

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Software de gerenciamento baseado em sistema operacional
Linux, com interface gráfica que permita monitorar e configurar
os parâmetros de todos os pontos de acesso e do Controlador
WLAN
Permitir acesso à interface gráfica de forma local ou remota
através de internet
Capacidade para gerenciar até 10.000 (dez mil) Pontos de
Acesso
simultâneos
e
suportando
no
mínimo licença para 100 (cem) Pontos de Acesso
Suportar integração com mapas disponíveis na internet (Google
Maps) a fim de mostrar a localização de Controladores WLAN e
Pontos de Acesso
Suportar applets ou widgets configuráveis para apresentação de
estatísticas e informações dos equipamentos gerenciados
Software deverá possibilitar a configuração remota de todos os
parâmetros existentes no sistema, incluindo segurança e QoS
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO
Marca/Modelo
LOTE 1
Nº 05 – SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA REDE LAN
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)

COMPROVAÇÃO
PÁGINA

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS
5.7
5.8
5.9

5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21

Software deverá permitir o monitoramento em tempo real de
alarmes provenientes dos elementos da rede Wireless, como
associação, status do enlace e tentativa de invasão
Software deverá permitir atualização remota de firmware e de
arquivo de configuração, além de configuração unitária e
múltipla dos elementos da rede Wireless
Deverá ser do mesmo fabricante dos demais equipamentos da
proposta
Implementar gerenciamento seguro via HTTP, HTTPS e SSH
Utilizar métodos avançados de comunicação com criptografia
com os equipamentos gerenciados a fim de garantir a
confidencialidade das informações
Capacidade de gerenciamento dos Controladores WLAN e Pontos
de Acesso constantes da solução, de forma centralizada
Capacidade de gerenciamento hierárquico com possibilidade de
definição de grupos de equipamentos e alteração das
características de configuração do grupo sem a necessidade de
configuração individual de cada equipamento
Descoberta automática de Controladores WLAN e Pontos de
Acesso pertencentes à infraestrutura Wireless
Visualização do mapa lógico da rede, com a representação
gráfica dos equipamentos
Visualização de alertas da rede em tempo real, com indicação
de severidade
Monitorar o desempenho da rede wireless, consolidando
informações
de
rede
tais
como:
níveis
de
ruído, relação sinal-ruído, interferência, potência de sinal,
topologia da rede
Implementar modelos de configuração (templates) de forma a
possibilitar
a
replicação
de
configuração entre equipamentos
Capacidade de armazenamento de configuração e também de
software
(firmware)
dos
equipamentos
pertencentes à rede wireless
Capacidade de configuração gráfica completa do Controlador
WLAN e Pontos de Acesso
Capacidade de atualização de software (firmware) de forma
centralizada em tempo real e também de forma agendada para
determinada data/hora
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO
Marca/Modelo
LOTE 1
Nº 05 – SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA REDE LAN
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)

COMPROVAÇÃO
PÁGINA

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

5.22 Capacidade de geração mínima dos relatórios:
 Controladores WLAN, Pontos de Acesso e usuários
conectados;
 Controladores WLAN e Pontos de Acesso desconectados;
 Equipamentos que sofreram “reset”;
 Firmware ativo nos WLAN e Pontos de Acesso;
 Inventário dos equipamentos gerenciados.
5.23 Deverá possuir através da interface de gerência, ferramenta de
análise de performance (throughput) entre controladores WLAN
e Pontos de Acesso
COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO
Marca/Modelo
LOTE 1
Nº 06 – TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO
SOFTWARE DE GERENCIAMENTO
COMPROVAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
PÁGINA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS
6.1
6.2

6.3

Treinamento oficial do FABRICANTE para a solução de Wi-Fi
Indoor referente aos solicitados neste edital
Treinamento completo de implementação da solução Wi-Fi
Indoor com os seguintes módulo/assuntos:
 Dispositivo de Gerencia de Centralizada de pontos de acesso
com HotSpot e localização
 Ponto de Acesso
 Software de gerencia Gráfica
 Solução de controle de acesso
 O curso deverá abranger todos os conhecimentos dos recursos,
protocolos e equipamentos envolvidos no processo, bem
como a sua instalação
Turma para até 5 alunos
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO
Marca/Modelo
LOTE 1
Nº 06 – TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO
SOFTWARE DE GERENCIAMENTO
COMPROVAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
PÁGINA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)

6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

O treinamento deverá ser ministrado pelo FABRICANTE do
software e/ou hardware, ou por técnico de FORNECEDOR
autorizado com comprovação através de certificado fornecido
pelo FABRICANTE por cópia autenticada
O treinamento será previamente agendado com o Setor de TIC
da LICITANTE
Material didático deverá ser disponibilizado pelo FORNECEDOR
do curso, impresso e em mídia de CD/DVD e deverá ser o oficial
do FABRICANTE ou homologado pelo mesmo
Laboratório com desktops será de responsabilidade do SENACDF e os demais equipamentos e softwares serão de
responsabilidade da LICITANTE
Deverá conter aulas teóricas e práticas em toda a solução
O treinamento deverá possuir carga horária não inferior à 24
(vinte e quatro) horas, devendo ser ministrado em horário
comercial ou conforme acordarem as partes

COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO
Marca/Modelo
LOTE 1
Nº 07 – SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO - CONTROLADOR E
ACCESS POINT
COMPROVAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
PÁGINA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)
Este serviço compreende a instalação física e lógica do
Gerenciador de autenticação centralizada e instalação lógica e
física dos Access Points
Instalação física do equipamento nas dependências do SENACDF, nas localidades determinada neste edital
Identificar conformidade com os pré-requisitos da ferramenta
para melhor fazer o gerenciamento, performance e aplicar
Patchs para atualização do sistema, caso necessário
Definição das funcionalidades a serem implementadas
Definição da parametrização
Instalar e configurar toda a solução para o gerenciamento de
todos os recursos solicitados neste edital
O
serviço
deverá
ser
executado
por
técnico
autorizado/certificado pelo FABRICANTE do equipamento
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7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13

É de responsabilidade da LICITANTE qualquer dano físico ao
equipamento
É proibida a divulgação de qualquer configuração destes
equipamentos, por questões de segurança, por parte da
LICITANTE, salvo por liberação por escrito da SENAC-DF
Todas as senhas e usuários usados pela LICITANTE para as
configurações dos equipamentos devem ser notificadas e
entregues por escrito para o Setor de TIC do SENAC-DF
Deverá ser entregue ao Setor de TIC um relatório com todos os
procedimentos e configurações executados assinado pelo
técnico da LICITANTE
O início do serviço deverá ocorrer no máximo em 12 horas úteis
a partir da abertura do chamado pelo SENAC-DF
Toda infraestrutura de rede cabeada e elétrica deverá ser
fornecida pelo SENAC-DF
COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO
Marca/Modelo
LOTE 1
Nº 08 – LICENÇAS DE UPGRADE PARA O CONTROLADOR WLAN
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)
CARACTERÍSTICA GERAIS
8.1 Atualização



de

licenças

para

acréscimo

access

COMPROVAÇÃO
PÁGINA

points:

As licenças deverão ser fornecidas em incrementos (pacotes)
com
5 (cinco) unidades cada

O fornecimento das licenças compreende todos os passos
necessários para serem entregues incluindo as seguintes
atividades:
a) As licenças deverão ser fornecidas para o Setor de TIC do
SENAC-DF;
b) As licenças deverão ser fornecidas em documento
apropriado;
c) Incluir todos os materiais, passos e acessórios necessários
para perfeito fornecimento.

COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO
Marca/Modelo
LOTE 2
Nº 09 ––SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)

1.1 Deverá ser desenvolvido através de Software plataforma
OpenSource ou similar, sem licenciamento e sem limite de
usuários
1.2 Deverá possuir Console de administração e gerenciamento via
browser com interface gráfica
1.3 Deverá possuir Captive Portal responsivo para visualização em
dispositivos móveis e tablets, bem como o redirecionamento
automático para o HotSpot do SENAC-DF, além de disponibilizar o
HotSpot personalizado para iOS, Android e Web Mobile
1.4 Deverá possuir um limite de tempo por ociosidade pré-definido,
no qual os clientes que o excederem serão desconectados
automaticamente
1.5 Deverá possuir um tempo limite geral, que ao ser ultrapassado
desconectará todos os clientes automaticamente,
independentemente de estarem ou não ociosos
1.6 Possibilitar o redirecionamento de URL onde após a autenticação
ou clicando através do Captive Portal, os usuários serão
automaticamente redirecionados para a URL definida
1.7 Deverá permitir a definição de um limite máximo de conexões por
usuário
1.8 Possibilitar o bloqueio e/ou desconexão de um usuário especifico
a qualquer momento via portal administrativo
1.9 Deverá permitir a criação de perfis de banda, devendo ser
personalizada a velocidade de download/upload para cada perfil
1.10 No cadastro do usuário, além dos itens de cadastro gerais (Nome,
E-mail, Telefone, etc), deverá permitir associação a um perfil
específico de banda
1.11 Deverá gerar logs com as seguintes informações: Log de
conexão, consumo de banda, lista de usuários conectados em
tempo real
1.12 Deverá permitir a exportação nos formatos PDF, CSV e Excel dos
dados dos clientes e das conexões, disponibilizados no portal
administrativo
1.13 Deverá possibilitar a ativação e desativação do usuário a qualquer
momento
1.14 Deverá possuir funcionalidade para marketing de relacionamento,
permitindo a criação e envio de campanhas, bem como de
pesquisas de satisfação
1.15 Deverá permitir a adição de tela de pré-login com uma imagem
customizada para o hotspot. A imagem deve ser dos seguintes
formatos: jpg ou png
1.16 Deverá permitir importação de usuários de outro banco de dados
1.17 A autenticação deverá ser através de servidor com tecnologia
RADIUS
1.18 Deve possuir as seguintes opções de autenticação:

COMPROVAÇÃO
PÁGINA
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO
Marca/Modelo
LOTE 2
Nº 09 ––SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)
a)

Sem autenticação - Não é necessário a utilização de
credenciais;
b) Com autenticação via E-mail - Solicita autenticação com as
credenciais do usuário coletadas através cadastro e
armazenados em banco de dados dedicado a aplicação.
c) Com autenticação via Facebook - A partir de permissão
prévia do usuário os dados são coletados automaticamente
via facebook e a autenticação é imediata.
d) Com autenticação via Google+ - A partir de permissão
prévia do usuário os dados são coletados automaticamente
via Google e a autenticação é imediata.
1.19 Deverá permitir o cadastro de antenas com geo-referenciamento.
1.20 O sistema deverá ser fornecido e instalado em servidor ou em
appliance de 1RU;
1.21 O sistema deve ser customizado e de propriedade do SENAC-DF,
toda a sua administração e customização deve ser repassada a
CONTRATANTE.
1.22 A LICITANTE deverá possuir conta nos respectivos locais Apple
Store e Google Play para publicação dos aplicativos isentando o
SENAC-DF sobre qualquer custo e registro nos mesmos;
1.23 Deverá estar licenciado para uma quantidade ilimitada de
usuários e compatível com o número de usuários simultâneos
máximo da controladora ofertada
1.24 A solução deverá permitir a criação de forma fácil das contas
temporárias dos visitantes da rede Wireless
1.25 A solução deverá ser capaz de permitir que um usuário interno
qualquer, seja delegado como responsável pela criação das
contas de visitantes e a criação seja feita de forma fácil e segura
1.26 O sistema não deverá ter custo de licença mensal por usuários
1.27 Monitoramento em tempo real dos usuários conectados, exibindo
o IP, MAC Address e tempo de conexão por usuário
1.28 Caso não seja da marca dos equipamentos desta especificação,
deverá ser apresentada declaração do FABRICANTE da solução do
sistema de HotSpot que o mesmo é compatível com a solução
ofertada, esta declaração deverá ser apresentada na
documentação de habilitação

COMPROVAÇÃO
PÁGINA

CARACTERÍSTICAS DO APLICATIVO

1.29 Este aplicativo deverá permitir integração com webservices de
sistemas existentes no SENAC-DF
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO
Marca/Modelo
LOTE 2
Nº 09 ––SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO A VISITANTES
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)

1.30 Deverá possuir um único painel administrativo para inserção de
notícias que deverá ser totalmente integrado com mensagens
automáticas
1.31 Deverá possuir modulo de gestão de projetos em execução
permitindo incluir fotos e informações sobre cursos do SENAC-DF
1.32 Deverá possuir módulo do serviço, onde o usuário poderá abrir
chamados e requisições de serviços e informações. Deverá
disponibilizar a sequência de ocorrências bem como o fechamento
das mesmas
1.33 O Aplicativo deverá possuir interface interna para cadastro e
acesso a redes Wi-Fi no próprio aplicativo devendo estar
integrado com a regra de segurança e controle de acesso

COMPROVAÇÃO
PÁGINA

COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO
Marca/Modelo
LOTE 2
Nº 10 – BLUETOOTH BEACONS (BLE)
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)

2.1 Dispositivo (Hardware) emissor de sinal bluetooth 4.0 com
tecnologia BLE (Bluetooth Low Energy)
2.2 Deve ser portátil e possuir bateria interna com duração mínima
de 1 ano
2.3 Deve possuir kit de fixação
2.4 Deve ser compatível com as tecnologias: iBeacon™ (iOS) e
Eddystone™ (Android)
2.5 Deve possuir sensores de movimento e temperatura
2.6 Deve possuir potência de sinal configurável, permitindo alcance
mínimo em um raio de 50 (cinquenta) metros
2.7 O dispositivo deverá ser resistente a água, podendo ser instalado
em ambientes externos

COMPROVAÇÃO
PÁGINA

COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO
Marca/Modelo
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LOTE 3
Nº 11 – SWITCH 24 PORTAS POE 10/100/1000
SWITCH GERENCIÁVEL DE 24 PORTAS 10/100/1000
GIGABITS, COM SUPORTE AO PROTOCOLO IPV6

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)

3.1 Deverá possuir, no mínimo, 24 portas de comunicação com as
seguintes características:
3.2 Velocidade de comunicação de 10/100/1000 Mbps (com
capacidade de auto detecção de velocidade – “autosensing”)
3.3 Com suporte aos padrões IEEE 802.3af e 802.3at, com no mínimo
190watts destinados a alimentação PoE
3.4 Com suporte à conexão do tipo “Full Duplex”
3.5 Com suporte à conectores do tipo RJ45
3.6 Com suporte à auto detecção de conexão MDI ou MDIX
3.7 Com LEDs, por porta, que indiquem a atividade do link
3.8 Com capacidade para suportar as normas técnicas IEEE802.3
(10Base-T), IEEE802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000BaseT)
3.9 Deverá possuir adicionalmente, 2 (duas) portas SFP Mini-GBIC
para Gigabit Ethernet com suporte a interfaces padrão 1000BaseSX e 1000Base-LX,
3.10 Possuir adicionalmente, no mínimo, 2 (duas) portas SFP+ ou XFP
para Uplink ou empilhamento físico
3.11 Deverá vir acompanhado do kit de suporte específico para
montagem em Rack de 19", ocupando uma unidade de Rack (1U)

COMPROVAÇÃO
PÁGINA

DESEMPENHO DO SWITCH

3.12 Deverá o objeto do edital, possuir as seguintes características de
desempenho:
3.13 Switch fabric mínimo de 92 Gbps
3.14 Packet Forwarding rate mínimo de 68 Mpps
3.15 Packet Buffer mínimo de 1,5 MB
3.16 Tabela de endereços MAC mínima de 16K
3.17 Deverá possuir memória flash de 32MB
3.18 Deverá suportar o empilhamento físico de ao menos 6 unidades

FUNCIONALIDADES DO SWITCH, A FIM DE GARANTIR O
DESEMPENHO DEMANDADO, DEVE SUPORTAR

3.19 IGMP snooping nas versões 1 e 2
3.20 Spanning Tree 802.1D
3.21 Rapid Spanning Tree 802.1w
3.22 Multiple Spanning Tree 802.1s
3.23 Possuir no mínimo 16 instâncias de MSTP
3.24 Possuir funcionalidade ERPS ou similar
3.25 MLD Snooping v1
3.26 Link Aggregation 802.3ad
3.27 Deverá implementar no mínimo 64 rotas em IPv4, e no mínimo
32 rotas em IPv6
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO
Marca/Modelo
LOTE 3
Nº 11 – SWITCH 24 PORTAS POE 10/100/1000
SWITCH GERENCIÁVEL DE 24 PORTAS 10/100/1000
GIGABITS, COM SUPORTE AO PROTOCOLO IPV6
COMPROVAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
PÁGINA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)

3.28 Deverá
3.29 Deverá
3.30 Deverá
3.31 Deverá
cabos
3.32 Deverá

implementar no mínimo 256 entradas ARP
implementar ARP Proxy
permitir a criação de no mínimo 16 interfaces IP
implementar funcionalidade OAM para diagnóstico de
implementar Jumbo Frame com no mínimo 9 Kbytes

SUPORTE A VLAN

3.33 Permitir a configuração de, no mínimo, 4000 (Quatro Mil ) VLANs
ativas, segundo o padrão IEEE 802.1Q
3.34 Suportar GVRP
3.35 Implementar no mínimo 4000 ID de VLANs
SUPORTE AO PROTOCOLO IPV6

3.36 Deverá ter especificação de endereços IPv6 de acordo com RFC
2460
3.37 Deverá ter capacidade de implementar ICMPv6 conforme RFC
2463 e RFC 4443
3.38 Deverá ter capacidade de implementar IPv6 Neighbor Discovery
(RFC 4861 ou 2461)
3.39 Deverá ter capacidade de implementar IPv6 Stateless Address
Autoconfiguration (RFC 4862 ou 2462)
3.40 Suporte ao protocolo SNMP em IPv6 (RFC 3411 ou RFC 2571)
SUPORTE AOS PROTOCOLOS DE QUALIDADE DE SERVIÇO

3.41 Deverá implementar classificação, marcação e priorização de
tráfego baseada nos valores de classe de serviço do frame
ethernet (IEEE 802.1p CoS)
3.42 Deverá implementar classificação de tráfego baseada em VLAN,
MAC Address, IP Address, Valor DSCP, Tipo de Protocolo, porta
TCP e UDP
3.43 Deverá implementar, no mínimo, mecanismo de escalonamento
de fila Strict Priority (SP queueing) e WRR (Weighted Round
Robin)
3.44 Deverá implementar controle de banda por porta de entrada e
saída com mínima granularidade de 64Kbps

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional do Distrito Federal
SIA Trecho 3 Lotes 625/695 - Bloco C, Cobertura C – Brasília-DF – CEP 71.200-030
Tel.: 61 3313-8882 www.senacdf.com.br

74

COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO
Marca/Modelo
LOTE 3
Nº 11 – SWITCH 24 PORTAS POE 10/100/1000
SWITCH GERENCIÁVEL DE 24 PORTAS 10/100/1000
GIGABITS, COM SUPORTE AO PROTOCOLO IPV6
COMPROVAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
PÁGINA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)
CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA DO SWITCH

3.45 Suportar autenticação e autorização através de protocolo RADIUS
(Remote Authentication Dial-In User Service)
3.46 Implementar RADIUS Authentication e Accounting
3.47 Suportar controle de acesso por porta com 802.1X e autenticação
RADIUS
3.48 Implementar AAA com garantia de entrega, através de TACACS+
3.49 Permitir estabelecer o número máximo de endereços MAC que
podem estar associados a uma dada porta do switch
3.50 Promover análise do protocolo DHCP e permitir que se crie uma
tabela de associação entre endereços IP atribuídos
dinamicamente, MAC da máquina que recebeu o endereço e porta
física do switch em que se localiza tal MAC
3.51 Permitir a implementação de listas de controle de acesso (ACLs)
baseadas em Vlan, MAC Address, IP Address, Valor DSCP, Tipo de
Protocolo, Porta TCP/UDP
3.52 Deverá implementar ACL baseada por tempo
3.53 Permitir o controle de broadcast, multicast e unicast por porta.
Deve ser possível especificar limiares (“thresholds”) para tráfego
tolerável de broadcast, multicast e unicast em cada porta do
switch
3.54 Suportar autenticação TACACS+ e RADIUS para gerenciamento
do switch
3.55 Deverá suportar BPDU Attack Protection ou funcionalidade
equivalente que faça o shutdown da porta quando esta receber um
pacote BPDU
3.56 Deverá suportar recurso de proteção contra ARP Spoofing ou
similar
3.57 Deverá possuir recurso de proteção contra o fornecimento de
endereços IPv4/IPv6 por servidores DHCP não autorizados
3.58 Deverá possuir 802.1x, permitindo a autenticação de usuários e
dispositivos, e realizar a atribuição dinâmica de VLAN
3.59 Deverá implementar portal WEB para clientes sem suplicante
802.1X
3.60 Deverá suportar Root restriction ou funcionalidade equivalente
GERENCIAMENTO DO SWITCH
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO
Marca/Modelo
LOTE 3
Nº 11 – SWITCH 24 PORTAS POE 10/100/1000
SWITCH GERENCIÁVEL DE 24 PORTAS 10/100/1000
GIGABITS, COM SUPORTE AO PROTOCOLO IPV6
COMPROVAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
PÁGINA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)

3.61 Deverá possuir porta de gerenciamento (console) especifica, tipo
RJ-45, USB, mini USB ou RS-232, acompanhada de cabo de
comunicação
3.62 Deverá suportar gerenciamento e configuração de todas as suas
funcionalidades através de CLI (Command Line Interface)
3.63 Deverá suportar gerenciamento por meio de interface gráfica
(web browser ou cliente gráfico) via IPv4 e IPv6, sendo que os
softwares para tal gerenciamento devem acompanhar o
equipamento
3.64 Deverá o Switch suportar gerenciamento por meio de RMON
(History, Statistics, Alarms e Events) conforme RFC 1757 ou RFC
2819
3.65 Deverá o Switch suportar gerenciamento por meio de SNMPv2c e
SNMPv3
3.66 Deverá ser gerenciável via SSH versão 2 (SSHv2)
3.67 Deverá suportar a MIB II, conforme a RFC 1213
3.68 Deverá o Switch suportar atualização de software e transferência
de arquivos através de TFTP
3.69 Deverá suportar port mirroring
3.70 Deverá suportar sincronização de horário por meio do protocolo
NTP Version 3
3.71 Deverá suportar envio de logs para servidor remoto por meio do
serviço syslog
3.72 Possuir LLDP e LLDP-MED
3.73 Implementar Telnet ou SSH para IPv6
3.74 Implementar SFlow ou IPIX ou Netflow ou Openflow
ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DO SWITCH

3.75 A fim de garantir a atualização do software do equipamento,
deverá o mesmo possuir página na internet onde constem versões
para atualização e correção do software do equipamento, sem que
para o download exista qualquer custo até o último dia de vigência
da garantia
TENSÕES DE ALIMENTAÇÃO DO SWITCH

3.76 O Switch deve trabalhar com tensões de alimentação no intervalo
de 100 Volts a 127 Volts e de 200 a 240 Volts, em uma rede
elétrica com freqüência de 60Hz
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO
Marca/Modelo
LOTE 3
Nº 11 – SWITCH 24 PORTAS POE 10/100/1000
SWITCH GERENCIÁVEL DE 24 PORTAS 10/100/1000
GIGABITS, COM SUPORTE AO PROTOCOLO IPV6
COMPROVAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
PÁGINA
(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS)
AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO DO SWITCH

3.77 O Switch, objeto do edital, deve funcionar perfeitamente em
ambientes com temperaturas variando entre 0ºC a 45ºC, com
umidade relativa variando entre 10% (dez por cento) a 90%
(noventa por cento) não condensada
CERTIFICAÇÕES

3.78 Deverá possuir as certificações: CE, FCC, VCCI, BSMI, CCC
3.79 Deverá possuir Certificado de Homologação na Anatel, e ser
apresentado juntamente com a proposta.

ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO
SWITCH

3.80 O Switch deverá ser acompanhado dos cabos de alimentação de
energia padrão brasileiro (NBR14136) e dos respectivos manuais
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 20/2017
ANEXO V
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Contrato de Prestação de Serviços entre o

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial,
Senac-DF e a Empresa ................., na forma
e condições abaixo.

CONTRATANTE: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Senac - DF. ENDEREÇO:

SIA Sul, Trecho 03, Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”. CIDADE:
Brasília, ESTADO: DF, CEP: 71.200-030 CNPJ/MF: 03.296.968/0001-03 TELEFONE: (61) -.

Representado pelo Presidente do Conselho Regional do Senac - DF, Senhor brasileiro,

portador da Carteira de Identidade nº. . SSP/ e, CPF nº. ..-, residente e domiciliado em
Brasília - DF e pelo Diretor Regional do Senac - DF, Senhor , , , portador da Carteira de
Identidade nº. e CPF nº. ..-, residente e domiciliado em Brasília - DF.

CONTRATADA: ........................... Endereço: ......................... CEP: ....... Fone (..)
........, CNPJ/MF nº. ................. Representada pelo seu ................., Senhor ..........,

brasileiro, Carteira de Identidade: nº. ............, CPF nº. .............., residente e
domiciliado em ........... . As partes acima decidem firmar entre si o presente Contrato,
segundo os termos e as condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto deste contrato constitui na eventual aquisição de solução de rede

local sem fio - wi-fi, englobando equipamentos, instalação, configuração, treinamento,
assistência técnica “on site” e garantia para o Senac-DF
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO

Vinculam-se ao presente Contrato, independente de sua transcrição, o Edital

do Pregão Presencial SRP n.º 20/2017 e seus Anexos, e a proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA:

I - Responsabilizar-se integralmente pelo cumprimento dos serviços descritos neste
contrato, prestando todas as informações e os esclarecimentos que forem solicitados pelo
Gestor do Contrato, cujas orientações e reclamações se obrigam a atender;
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II - Arcar com as reclamações levadas ao seu conhecimento por parte da fiscalização do

contrato a ser firmado, cuidando imediatamente das providências necessárias para a
correção, evitando repetição de fatos;

III - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las na
época própria, uma vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício
com o Senac;

IV - Reparar quaisquer danos diretamente causados à contratante ou a terceiros por culpa

ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da
relação contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o
acompanhamento da execução dos serviços pela contratante;

V - Solucionar eventuais problemas que a contratante tenha junto ao fabricante da
solução na utilização do suporte técnico especializado;

VI - Providenciar, através do site do fabricante, acesso a documentação, base de
conhecimentos, softwares e suporte para os softwares, incluindo atualização, correção de
erros, manutenção, e lançamentos de versão;

VII - Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas
decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou

prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações

judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei,
ligadas ao cumprimento do contrato a ser firmado;

VIII- Indicar formalmente um preposto que representará a contratada, sendo responsável
por acompanhar a execução contratual e atuar como interlocutor principal junto à

contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais
questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual;

IX - Responder perante a contratante e terceiros por eventuais prejuízos e danos
decorrentes da execução do objeto;

X - Zelar pela perfeita execução dos serviços, sanando as falhas eventuais, imediatamente
após sua verificação;

XI - Guardar sigilo dos dados e das informações postas à sua disposição, no grau em que

tenham sido previamente qualificados pela parte que os forneceu, não podendo cedê-los a
terceiros ou divulgá-los de qualquer forma sem anuência expressa da contratante;

XII - Manter, durante o prazo contratual, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, inclusive as
condições de regularidade fiscal atualizada;
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XIII - Zelar pela perfeita execução dos serviços, sanando as falhas eventuais,
imediatamente após sua verificação;

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE:

I - Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à
prestação dos serviços;

II - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
contratada com relação ao objeto desta contratação;

III - Recusar o(s) serviço(s) que esteja(m) fora das especificações estabelecidas no edital.

IV - Fiscalizar o cumprimento das obrigações e acompanhar o andamento dos serviços da
empresa.

V - Vistoriar ou fiscalizar a prestação dos serviços realizados pela CONTRATADA;

VI - Permitir, durante a vigência do contrato, o acesso dos representantes e/ou

empregados da CONTRATADA ao local de prestação dos serviços, desde que devidamente
identificados;

VII - Fornecer condições adequadas de trabalho para a execução dos serviços,
disponibilizando ambientes, mobiliários, equipamentos, softwares e outras ferramentas
necessárias em qualidade e tempo hábil para a plena execução dos serviços;

VIII - Prover, dar suporte e garantir o funcionamento de links de dados e voz, necessários
para atendimento das necessidades da CONTRATADA, no que diz respeito a atividades de
suporte remoto e registro de ocorrências;

XI - Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato
CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Os valores e serviços objeto deste Contrato são os seguintes:
LOTE

Nº

DESCRIÇÃO

QTD

VALOR (R$)

UNT

TOTAL

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE
O valor deste Contrato será fixo e irreajustável durante a vigência e

somente poderá ser reajustado em caso de renovação, usando-se como índice o
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INPC/IBGE ou, na ausência deste, outro índice que venha a ser previamente acordado
entre as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA
O Presente Contrato terá sua vigência por 12 meses, com início em

.../.../2017 e término em .../.../2018, podendo ser renovado por igual período, até o

prazo máximo de 60 (sessenta) meses, caso seja do interesse de ambas as partes,
mediante comunicação expressa.

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES
O

descumprimento

total

ou

parcial

das

obrigações

assumidas

pela

Contratada, sem justificativa aceita pela Contratante, resguardados os procedimentos
legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa

a) Compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do
contrato, pela recusa em assiná-lo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após
regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas;

b) moratória no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), calculada sobre o
valor total do contrato, por dia de inadimplência, até o limite máximo de 10% (dez por
cento), ou seja, por 20 (vinte) dias, o que poderá ensejar a rescisão do contrato;

c) moratória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da
contratação, pela inadimplência além do prazo acima, o que poderá ensejar a rescisão do
contrato.

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

Parágrafo Primeiro. O valor das multas poderá ser descontado da nota fiscal. Caso o
valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da
lei.

CLÁUSULA NONA – RESCISÃO
O presente Contrato poderá ser rescindido, nos seguintes casos:

I - A qualquer tempo, por quaisquer das partes, mediante comunicação por escrito, com
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da data em que se pretender rescindi-lo;

II - Por descumprimento de quaisquer das suas cláusulas, independentemente de ações
legais;
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III - Em caso de falência, dissolução ou liquidação societária, bem como nos casos de
insolvência;

IV - Interrupção dos serviços, pela CONTRATADA, sem motivo justificado;

V - Superveniente incapacidade técnica da CONTRATADA, devidamente comprovada;
VI - Transferência do Contrato a terceiros no todo, ou em parte;

VII - Negar-se a refazer qualquer serviço realizado em desacordo com o contrato, no
prazo que, para tanto, determinar o CONTRATANTE;

Parágrafo Único. A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade por todos os

prejuízos que a rescisão, por sua culpa acarretar ao CONTRATANTE, desde já, a
CONTRATADA, autoriza o CONTRATANTE a prosseguir os serviços, quer seja por conta

própria, quer seja por intermédio de terceiros, não cabendo, neste caso, qualquer
indenização à CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
Fica eleito o foro de Brasília - DF para resolver ou dirimir qualquer ação ou

execução decorrente deste Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

E por estarem assim justas e de comum acordo, assinam o presente

Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das
testemunhas subscritas.

Brasília,...... de .................... de 2017

Luiz Otávio da Justa Neves
Diretor Regional
Senac-DF

Adelmir Araújo Santana

Presidente do Conselho Regional
Senac-DF

CONTRATADA

Testemunhas:

1ª. __________________________
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