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Filtros utilizados: Nome do Grupo - Atualização serviço VOIP 
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21
Solução 
de TIC

MATERIAIS 
DE TIC

382688
PLACA 
COMUNICAÇÃO

APPLIANCE PARA PROCESSAMENTO DE VOZ E DADOS COMPATÍVEL COM 
ASTERISK E HOMOLOGADO COM FONE@RNP. • Geral: Appliance para processamento 
de voz e dados com concentrador de telefonia digital E1 compatível com Asterisk e 
homologado ao serviço do Fone@RNP. • O produto deve ser novo e estar em linha de 
fabricação; • As interfaces de telefonia devem ser certificadas pela Anatel; • O equipamento 
deve permitir a sua fixação em rack de 19 polegadas. Com no maximo 1U de altura. Os 
acessórios necessários para sua Fixação deverão ser fornecidos com o equipamento; • Deve 
Possuir fonte de alimentação interna operando de 100 a 240 VAC de entrada, 60Hz, 
Fase/Neutro/Terra, 2P+T; • Deve ser fornecido o cabo de alimentação elétrica; • Se houver 
necessidade de instalação software ou driver para o seu funcionamento ele deve ser fornecido 
com cada equipamento, ou fornecido link na Internet para o respectivo download; • O 
equipamento deve fornecer uma interface para integração com agentes SNMP; • O 
equipamento deve fornecer interfaces de manutenção, diagnósticos e administração via web. • 
Comunicação das interfaces de voz com o processador: • O equipamento concentrador deve 
se comunicar com o servidor Asterisk através de um endereço IP, permitindo o roteamento da 
comunicação entre redes IP; • O equipamento concentrador deve ser capaz de transmitir para 
o Asterisk todos os detalhes das sinalizações R2 e ISDN incluindo as causas de desligamento 
de chamadas; • O tráfego do áudio via protocolo RTP (Real Time Protocol) deve ser 
gerenciado exclusivamente pelo servidor Asterisk, não sendo permitida a comunicação pelo 
protocolo SIP ou outro protocolo com latência de pacotes superior a 5ms, entre o servidor 
Asterisk e o equipamento concentrador; • O sistema de comunicação entre o concentrador e o 
servidor Asterisk deve permitir áudio de baixa latência, com pacotes de no maximo 5ms; • 
Compatibilidade de Protocolos de Voz: • Protocolos de rede: ISDN PRI e R2D/MFC • A 
interface E1 deverá funcionar com uma rede privada (PABX) utilizando os seguintes 
protocolos de sinalização de usuário: QSIG, CAS EL7 e Line Side. • Cancelamento de eco de 
no mínimo 64ms (512 TAPS) por canal; • Compatível com as normas ITUT G.165 e G.168; • 
Deve atuar em todos os canais simultaneamente, independentemente ao uso de outros 
recursos do concentrador. • Deverá ter o recurso de desabilitar automaticamente o cancelador 
de eco em um canal, quando for detectado o tom de fax (2100Hz) • Geração de tons de 
controle de chamada, programados pelo dialplan no Asterisk • Controle de ligações a cobrar, 
programado pelo dialplan no Asterisk; • Detecção de sinais de discagem do tipo DTMF no 
dispositivo;

UNIDADE 1 24.000,00 24.000,00

20RK - 
Funcionamento 
de Instituições 

Federais de 
Ensino Superior

Atualização 
serviço 
VOIP

Média 30/09/2020 NÃO CECOM NÃO
Aprovado 
(AC)

Integração 
com o serviço 
VOIP RNP 
versão 2 que 
sofreu 
atualização no 
primeiro 
semestre de 
2018.

Total: 1 item(s)
Valor total de itens: R$ 24.000,00
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