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ANEXO I – A 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 

 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1. Como o serviço irá operar em contingência ativa, cada link deverá ser fornecido por meios 
físicos totalmente distintos, para que não haja nenhum ponto de falha em comum, de modo a 
garantir a alta disponibilidade do serviço de acesso à internet. 

1.2. Caberá a cada prestadora de serviço fornecer link de comunicação de dados para acesso 
à rede mundial de computadores. 

1.3. Não será permitida a formação de consórcios, nem a contratação de meios de 
transmissão de terceiros para a prestação dos serviços. 

1.4. Não será aceita instalação de acesso via Rádio; 

1.5. Não será aceita instalação de acesso via Satélite; 

1.6. Caso seja necessária alguma obra civil de infraestrutura no ambiente do Contratante para 
a instalação do meio físico necessário à interligação do(s) enlace(s), esta correrá por conta da 
empresa Contratada, devendo ser fornecido o projeto detalhado para aceite por parte do TRT da 
19ª Região. Para a realização de quaisquer obras, os padrões arquitetônicos previamente 
encontrados nas instalações deverão ser mantidos. 

1.7. A empresa deverá disponibilizar toda a infraestrutura de telecomunicações 
(equipamentos e insumos) necessária ao pleno funcionamento dos serviços contratados, sem 
custo adicional ao Contratante. 

1.8. A prestação do serviço compreende a disponibilização, instalação, ativação e configuração 
do(s) equipamento(s) que compõem o acesso, e outros que possibilitem a utilização do serviço 
objeto da presente contratação. 

1.9. A administração e manutenção desses equipamentos será de inteira responsabilidade da 
Contratada, devendo obedecer aos níveis de qualidade exigidos na presente contratação. 

1.10. A escolha da solução (equipamentos) adotada fica a critério da Contratada. 

1.11. O Provedor deverá dispor de recursos de gerência e supervisão para o circuito. 
 

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO 

2.1.  O serviço de Internet utilizando AS deverá ser disponibilizado pela CONTRATADA com a 
utilização de protocolo IPv4 e IPv6. 

2.2. O número do ASN do CONTRATANTE, assim como a respectiva faixa de endereçamento, 
estão registrados, a pedido do CONTRATANTE, nas autoridades brasileiras competentes, CGI.br 
/ NIC.br - responsáveis pelos registros de Nomes de Domínio e a alocações de Endereços IP 
(Internet Protocol) no Brasil. 

2.3. AS CONTRATADAS devem considerar a velocidade definida como real, ou seja, a 
CONTRATADA deve entregar efetivamente velocidade de acesso contratada na porta do 
roteador, tanto para upload quanto para download simultaneamente, retirando a porcentagem 
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de overhead adicional da tecnologia a ser utilizada, seja ATM, Fast Ethernet, etc. 

2.4. AS CONTRATADAS devem disponibilizar circuito dedicado 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, 07 (sete) dias por semana, composto de um canal direto com a Internet de uso ilimitado, 
com conexões diretas do Brasil aos Backbones da Internet internacionais. 

2.5. AS CONTRATADAS deverão fornecer link único, não sendo aceito fornecimento de 
diversos links de menor velocidade com balanceamento entre eles; 

2.6. AS CONTRATADAS deverão fornecer, dimensionar, disponibilizar, instalar, configurar, 
monitorar, operar, gerenciar e manter os equipamentos e recursos que forem necessários 
(roteadores, bastidores, meios de transmissão, cabeamento, dentre outros) para o provimento 
do serviço Internet do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região.  

2.6.1. O equipamento será de propriedade da CONTRATADA que deverá ser responsável pelo 
suporte técnico do mesmo, cumprindo com os tempos de atendimento estabelecidos. 

2.7. Os backbones das CONTRATADAS devem possuir diretamente conexão com 
outros sistemas autônomos (Autonomous Systems ou AS) nacionais, e direta ou 
indiretamente, por meio de apenas um sistema autônomo nacional (salto único), com 
sistemas autônomos internacionais.  

2.7.1. Os pontos de conexão com AS nacionais devem ser em ao menos 2 cidades 
distintas. 

2.8. É proibida a prática de traffic shaping em seu roteador PE que incida 
diretamente sobre o tráfego de origem do CONTRATANTE; 

2.9. AS CONTRATADAS deverão informar uma comunidade SNMP e permitir o 
monitoramento através de um equipamento da CONTRATANTE; 

2.10. O serviço IP dedicado a ser contratado deverá suportar aplicações TCP/IP (Transmission 
Control Protocol / Internet Protocol), tais como: HTTP, HTTPS, FTP (File Transfer Protocol), 
TELNET (TERminal NETwork), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), POP3 (Post Office Protocol 
version 3), LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), e VPN, e tráfego de vídeo e voz sobre 
IP (VoIP), no sentido para a Internet e vice-versa.  

2.10.1. O Provedor contratado deverá apresentar, quando solicitado, uma lista com todas 
as aplicações adicionais suportadas pelo seu sistema, com as respectivas condições de utilização. 

2.11. Pela natureza corporativa da atividade do Contratante, o serviço, objeto da presente 
licitação, deverá propiciar segurança física dos dados. Entende-se por segurança física a 
proteção contra o acesso não autorizado ao link e dispositivos do Provedor responsáveis pelo 
transporte e encaminhamento dos dados. 

2.12. Em caso de alteração de endereço na prestação dos serviços, a Contratada deverá 
adotar todas as providências necessárias à implementação da mudança, de forma que o prazo 
máximo para interrupção seja de 4 (quatro) horas, sem custo adicional à contratante, restrito a 
no máximo 5 quilômetros de distância da instalação original. 
 

3. CONDIÇÕES PARA USO E PROPAGAÇÃO DE ROTAS DO AUTONOMOUS SYSTEM 
(AS) À INTERNET 

3.1. O CONTRATANTE deverá receber no roteador CPE a tabela de roteamento IP completa 
(full-route table) de todos os endereços IP registrados mundialmente pelas autoridades 
internacionais: LACNIC, AFRINIC, APNIC, ARIN e RIPE. 

3.2. AS CONTRATADAS deverão publicar a faixa de AS e ASN do CONTRATANTE para todas 
as operadoras de telecomunicações nacionais e internacionais através do protocolo de 
roteamento externo BGP. 

3.3. AS CONTRATADAS deverão dimensionar os recursos e equipamentos necessários para 
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recebimento do tráfego da Internet, assim como troca de informações das tabelas de roteamento 
à rede do CONTRATANTE de forma a evitar a degradação do serviço Internet por elevado 
consumo de processamento ou memória do equipamento roteador. 

3.4. A CONTRATADA deverá configurar em sua infraestrutura de backbone mecanismos para 
identificar e evitar que o acesso (Link Internet) do CONTRATANTE se torne um ponto de trânsito 
ou troca de tráfego entre os Provedores de Internet mundiais. 

3.5. O roteador CPE no CONTRATANTE não deverá exceder carga máxima de CPU e memória 
acima de 70%. Caso seja identificado, durante a execução do contrato, utilização acima deste 
limite, em um intervalo de 5 minutos, este deverá ser substituído, atualizado e/ou configurado, 
sem ônus adicional para o CONTRATANTE. 

3.6. O roteador CPE instalado no CONTRATANTE deverá fazer anúncio apenas das rotas 
geradas localmente pelo CONTRATANTE, evitando anúncios de demais rotas através do BGP a 
fim de evitar tornar-se um ponto de troca de tráfego ou trânsito entre provedores mundiais. 
 

4. CONDIÇÕES PARA O SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE TRÁFEGO ENTRE AS 
OPERADORAS 

4.1. Este serviço caracteriza-se pelo balanceamento de tráfego entre as duas operadoras, a 
fim de atender a alta disponibilidade, velocidade e confiabilidade de acesso aos serviços da 
CONTRATANTE disponibilizados à Internet. 

4.2. As operadoras vencedoras do processo licitatório deverão dispor dos recursos necessários 
em seus roteadores para prover o serviço de balanceamento de tráfego de entrada. 

4.3. Este serviço será composto por duas etapas: 

4.3.1. Primeira etapa: Após a instalação física da infraestrutura de acesso, as CONTRATADAS 
iniciarão a configuração lógica do AS do CONTRATANTE em sua infraestrutura de backbone. 
Deverão dimensionar os recursos e equipamentos necessários para recebimento e envio do 
tráfego da Internet à rede do CONTRATANTE. 

4.3.1.1. Nesta etapa o ASN e a faixa de AS do CONTRATANTE não deverão ser 
propagados através das infraestruturas de backbone das CONTRATADAS. Nesta fase, o 
CONTRATANTE convocará reunião solicitando o comparecimento das duas operadoras para 
apresentação e discussão do plano de implantação do balanceamento de tráfego do AS do 
CONTRATANTE; 

4.3.2. Segunda etapa: Após definição do plano de implantação a ser seguido para o 
balanceamento de tráfego do AS entre as operadoras e o CONTRATANTE, as CONTRATADAS 
poderão iniciar a configuração do serviço de balanceamento e consequente propagação do bloco 
AS do CONTRATANTE para a Internet. 

4.3.2.1. O roteador CPE instalado nas dependências do CONTRATANTE deverá fazer 
anúncio apenas das rotas geradas localmente pelo CONTRATANTE, evitando anúncios de demais 
rotas através do BGP a fim de evitar tornar-se um ponto de troca de tráfego ou trânsito entre 
provedores mundiais; 

4.3.2.2. AS CONTRATADAS deverão disponibilizar ao CONTRATANTE acesso ao 
roteador com privilégios administrativos de nível operacional para configuração específica ao 
balanceamento de tráfego, caracterizados por ajustes de policiamento de tráfego, e pesos na 
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interface, com intuito de filtrar e balancear o roteamento de entrada entre as faixas específicas 
de domínios da internet que tenham sempre uma rota de acesso com menor métrica à rede do 
CONTRATANTE; 

4.3.2.3. Com o ajuste de policiamento de tráfego e peso na interface wan do roteador 
pode-se balancear o tráfego entre os dois circuitos das duas operadoras. 
 

5. CARACTERÍSCIAS DOS ROTEADORES CPE 

5.1. Os roteadores a serem disponibilizados pela CONTRATADA deverão apresentar 
especificação que atenda às necessidades do circuito contratado. 

5.2. Deverão possuir, no mínimo, 2 (duas) interfaces Gigabit Ethernet 802.3ab (1000Base-T) 
com saída para a rede da CONTRATADA em porta ethernet 1000Mbps (Full Duplex conector tipo 
RJ-45). 

5.3. Os roteadores deverão atender aos seguintes requisitos mínimos: 

5.3.1. Suportar capacidade de filtros de pacotes (por protocolo, endereço IP de origem/destino, 
porta de UDP/TCP de origem/destino; 

5.3.2. Suportar classificação de tráfego de acordo com diversos critérios (interface, IP 
origem/destino, TCP/UDP, endereço MAC e serviço), em cada interface física e lógica; 

5.3.3. Suporte aos protocolos de conectividade à internet ATM, Fast Ethernet, MPLS e BGP-4; 

5.3.4. Deve possuir software de roteamento o com suporte a compressão de dados; 

5.3.5. Deve possuir os protocolos de roteamento RIPv2, OSPFv3, IGRP, EIGRP, BGP-4; 

5.3.6. Suporte a NAT (RFC1631) e suporte a VLAN’s (IEEE 802.1.Q) com roteamento entre elas; 

5.3.7. Possuir no mínimo capacidade de processamento de 350 mil pacotes por segundo; 

 

6. GERENCIAMENTO PRÓ-ATIVO 

6.1. A contratada deverá disponibilizar uma Gerência da Rede e Serviços contemplando as 
áreas funcionais de Gerência de Falhas, Desempenho, Configuração e de Nível de Serviço; 

6.2. Para efeito deste Termo de Referência, o serviço de Gerência está dividido em: 
Gerenciamento Proativo e Chamado Técnico. 

6.3. A contratada é responsável por fornecer, dimensionar e configurar os equipamentos, 
sistemas e ferramentas necessárias para o provimento da solução de Gerência; 

6.4. A Gerência de Rede e Serviços deverá atuar de forma proativa, antecipando-se aos 
problemas na rede e garantindo a qualidade do serviço, além da abertura, acompanhamento e 
fechamento dos chamados técnicos; 

6.5. Uma vez detectada e diagnosticada uma falha ou previsão de falha, deverão ser 
realizadas ações corretivas. São exemplos de falhas detectadas pelo monitoramento proativo: 
taxa de erros acima do limite, intermitências, quedas de circuitos, circuito inativos e interfaces 
down; 

6.6. Além da correção de falhas ou da previsão de falhas, é necessário o monitoramento 
contínuo do desempenho, permitindo detectar e diagnosticar antecipadamente a ocorrência de 
indisponibilidade acima do acordado no nível de serviço. 
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