
Anexo I – Termo de Referência

1. OBJETO

1.1 Definição

Aquisição  de equipamentos  para  reestruturação  da  topologia  da rede  do  Data  Center  do  Tribunal  de 
Justiça, compreendendo módulos e acessórios para ampliação da taxa de transferência dos switches1 Cisco 
Nexus  7010  existentes,  equipamentos  e  componentes  para  melhoria  da  segurança  lógica,  incluindo 
instalação, configuração, consultoria e treinamento, necessários à plena operação da solução.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1 Motivação

O Tribunal de Justiça da Bahia – TJBA possui uma ampla rede de comunicação de dados, que alcança a 
quase totalidade do estado. Ao longo dos últimos anos, a infraestrutura que envolve as camadas de rede e 
segurança de dados recebeu várias modificações com o intuito de tornar-se capaz de atender ao grande 
aumento da demanda.

Em  consequência  destas  intervenções  não  planejadas,  estes  componentes  –  infraestrutura  de  rede  e 
segurança de dados – vêm se tornando, ao longo do tempo, incapazes de atender às novas demandas de 
forma adequada, apresentando vários pontos de falha e dificultando a agregação de novas tecnologias, que 
surgem continuamente.

Diante deste cenário, as Coordenações de Produção e Comunicação (CPROD) e de Suporte Técnico (COTEC), 
identificaram a necessidade de reestruturar a arquitetura física e lógica das camadas de infraestrutura de 
rede e segurança para atender à crescente evolução das tecnologias e demandas internas, que exigem, 
cada vez mais, recursos avançados tanto em termos de desempenho como de proteção.

Foi então criado um grupo técnico entre as duas coordenações com a proposta de mesa redonda, na qual 
foram discutidos diversos aspectos da rede do TJBA, tanto para atendimento às demandas atuais quanto 
aos cenários futuros, cujas conclusões embasaram os presentes estudos.

2.2 Objetivos

Realizar a aquisição de equipamentos e contratação de serviços para implantação de nova topologia do 
backbone  da  rede  do  Data  Center,  ampliando  a  taxa  de  transferência  da  rede  e  mitigando  falhas  de 
segurança em sua definição e implementação.

2.3 Benefícios

 Garantir a alta disponibilidade da rede do TJBA com uma topologia de rede redundante em sua 
totalidade;

 Prover uma topologia de backbone de rede com foco em alta disponibilidade e segurança;

 Aumentar a qualidade dos serviços prestados pelo TJBA;

 Otimizar a infraestrutura diminuindo os pontos de falhas de segurança;

 Aumentar a proteção ao patrimônio digital do TJBA;

 Ampliar a infraestrutura de segurança da informação implementando o conceito de segurança em 
camadas;

 Corrigir a arquitetura de rede eliminando segmentos de rede com serviços críticos sem proteção;

 Garantir a disponibilidade, desempenho e confiabilidade dos serviços prestados;

1Neste documento foram utilizados indistintamente os termos switch, em inglês, e comutador, sua tradução em 
português.
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 Estruturar a rede de modo a separar física e logicamente os segmentos de telecom e Data Center.

2.4 Alinhamento Estratégico

O presente instrumento, no Planejamento Estratégico Institucional, encontra-se alinhado com:

Perspectiva Recursos.

Macrodesafio Melhoria da Infraestrutura e da TIC.

Objetivo Garantir  a  infraestrutura  de  TIC  apropriada  às  atividades  judiciais,  extrajudiciais  e 
administrativas.

Perspectiva Recursos.

Macrodesafio Melhoria da Infraestrutura e da TIC.

Objetivo Garantir a disponibilidade de sistemas essenciais de TIC.

No Planejamento Estratégico de TIC, o alinhamento está previsto em:

Macrodesafio Melhoria da Infraestrutura e da TIC.

Objetivo Aprimorar a segurança da Informação.

Macrodesafio Melhoria da Infraestrutura e da TIC.

Objetivo Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais, extrajudiciais e administrativas.

Esta contratação está prevista no Plano de Aquisições de 2019 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia – 
TJBA, dentro do tópico “Serviços de suporte e aquisição de componentes de conectividade e segurança”.

2.5 Referência aos Estudos Preliminares

Este Termo de Referência foi elaborado com base nas informações contidas no Documento de Oficialização 
da Demanda (DOD) encaminhado pelas Coordenações de Produção e Comunicação (CPROD) e de Suporte 
Técnico (COTEC) para a Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização (SETIM) e no conteúdo dos 
Estudos Preliminares desenvolvidos pela equipe de planejamento da contratação. Todos os documentos de 
que trata esta contratação encontram-se no Processo Administrativo TJ-ADM-2019/08877,  em formato 
eletrônico no SIGA.

2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada

A demanda será atendida mediante aquisição de equipamentos juntamente ao serviço de suporte, pelo 
período de 60 (sessenta) meses.

A  quantidade  de  switches,  firewalls,  conectores,  cabos  e  licenças,  bem  como  o  volume  de  horas  de 
consultoria  e  treinamento,  foram  dimensionados  para  atender  às  alterações  propostas  pela  topologia 
apresentada no item “1.3.1 Requisitos de negócio” presente nos Estudos Preliminares.

2.7 Análise de Mercado de TIC

2.7.1 Soluções Contratadas por Outros Órgãos

Sustentando esta visão de contratação, foi efetuada pesquisa com o objetivo de identificar contratações 
similares efetuadas por Órgãos e Entidades Públicos. Foram encontrados os seguintes processos licitatórios, 
cujos extratos estão incluídos nos Estudos Preliminares:

Lote 1 – Switches

Órgão Justiça Federal de 1ª Instância – SC

Pregão Eletrônico 61/2017

Objeto REGISTRO  DE  PREÇOS  DE  PACOTES  DE  SERVIÇO  SMARTNET  E  EQUIPAMENTOS  DO 
FABRICANTE CISCO SYSTEMS, conforme especificações e quantitativos estimados.
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Órgão Agência Nacional de Telecomunicações

Pregão Eletrônico 25/2017

Objeto Aquisição de módulo e  transceivers  para  switch NEXUS 7010 e serviço  de instalação e 
configuração.

Órgão Diretoria de Comunicações e Tecnologia da Informação da Marinha

Pregão Eletrônico 5/2016

Objeto Aquisição de equipamentos  e serviços a  serem empregados nos Centros  de Dados das 
Organizações  da  Marinha  do  Brasil,  para  atender  às  necessidades  da  Diretoria  de 
Comunicações  e  Tecnologia  da  Informação  da  Marinha,  na  qualidade  de  Diretoria 
Especializada (DE) responsável pelas atividades relativas às comunicações e à tecnologia da 
informação (TI) da Marinha do Brasil (MB).

Órgão Superior Tribunal De Justiça

Pregão Eletrônico 181/2016

Objeto Registro de preços para aquisição de equipamentos de rede e atualização de componentes 
da arquitetura da solução.

Órgão Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS

Pregão Eletrônico 49/2016

Objeto Contratação de empresa fabricante, distribuidora ou revendedora para o fornecimento de 
módulos SFP-10G-LR-S e SFP-10G-ER-S, a serem instalados nos switches CISCO Nexus-7010 
do Datacenter Telebrás, localizado na estação de telecomunicações de Brasília-Geral, em 
Brasília/DF.

Lote 2 – Segurança

Órgão Cia. de Processamento de Dados do Estado da Bahia – PRODEB

Pregão Eletrônico 015/2017

Objeto

Registro  de Preços para  aquisição  de  solução  integrada  de segurança  da  informação  e 
conectividade, englobando fornecimento de hardware, software, instalação, configuração, 
suporte  técnico,  treinamento,  conforme  quantidades,  requisitos  e  especificações 
constantes no Termo de Referência.

Órgão Universidade Federal do Oeste da Bahia

Pregão Eletrônico 20/2016

Objeto
Registro de Preços para aquisição de equipamentos de segurança e de redes, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

Órgão Universidade Federal do Piauí

Pregão Eletrônico 037/2016

Objeto

Registro de Preços para contratação de solução de segurança, que possibilite a visibilidade 
e controle de tráfego,  filtragem de conteúdo Web, prevenção contra ameaças de redes 
modernas,  filtro de dados,  VPN e controle granular de banda de rede,  compreendendo 
fornecimento de equipamento e software integrados, appliance, serviços de configuração, 
instalação,  transferência  de  conhecimento,  licenciamento,  garantia  de  atualização  e 
funcionamento, com suporte técnico.
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Órgão Fundação Universidade Federal do Amapá

Pregão Eletrônico 041/2016

Objeto
Registro de Preços para eventuais e futuras aquisições de materiais permanentes de redes 
e infraestrutura (firewall).

Órgão Justiça Federal do Paraná

Pregão Eletrônico 115/2017

Objeto
Registro de Preços de solução de balanceamento de aplicações e de tráfego, firewall de 
aplicação com garantia (item 1) e treinamento (item 2), para o Tribunal Regional Federal da 
4ª Região e Seções Judiciárias do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Órgão Ministério da Integração Nacional

Pregão Eletrônico 11/2017

Objeto

Registro  de Preços  para  contratação de suporte,  atualização e expansão da  solução de 
segurança  de redes e Internet  firewall.  A contratação contemplará  entrega,  instalação, 
configuração, otimização de desempenho, consultoria técnica, repasse de conhecimento, 
suporte técnico e garantia conforme condições e requisitos estabelecidos  no Termo de 
Referência e seus anexos.

Órgão Ministério da Fazenda – Empresa Gestora de Ativos

Pregão Eletrônico 08/2017

Objeto

Aquisição  de  solução  integrada  de  segurança  de  rede,  com  características  de  Next 
Generation Firewall (NGFW), que inclui firewall e módulo de gerenciamento centralizado, 
sendo composta por 2 (dois) equipamentos do tipo appliance, com garantia de 36 (trinta e 
seis)  meses, incluindo os serviços de manutenção, suporte técnico, treinamento oficial  e 
repasse de conhecimento, para atender às necessidades da EMGEA, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Órgão Ministério das Cidades

Pregão Eletrônico 10/2017

Objeto

Contratação  de  empresa  especializada  para  fornecimento  de  solução  de  segurança  de 
gerenciamento de credenciais de altos privilégios e firewall de nova geração, com garantia 
de 36 (trinta e seis) meses, contemplando serviços técnicos especializados de instalação, 
configuração e treinamento.

Órgão Tribunal Regional Eleitoral no Espírito Santo

Pregão Eletrônico 63/2017

Objeto
Atualização tecnológica da solução de segurança de rede de computadores com aquisição 
de firewall.

Órgão FIP-CAR – Serviço Florestal Brasileiro

Pregão Eletrônico 01/2017

Objeto
Solução de tecnologia da informação destinada à segurança de perímetro  de rede para 
controle do acesso a servidores, sistemas, aplicações e tráfego web – FIREWALL.

2.7.2 Definição e Justificativa da Solução Adotada

A partir dos levantamentos, comparações e análises demonstrados nos Estudos Preliminares e na Relação 
entre a Demanda Prevista e a Contratada, decidiu-se pela solução e quantitativos abaixo listado, com itens 
especificados no tópico “4 Requisitos Técnicos”:

Lote 1:
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Item Descrição Qtd. Un.

01 Módulo de supervisão do modelo SUP2E para o Switch chassi Cisco Nexus 7010 04 Peça

02 Módulo de Fabric do modelo FAB-2 para o Switch chassi Cisco Nexus 7010 10 Peça

03 Módulo de expansão de portas com 48 portas 1/10G SFP+ para o Switch chassi Cisco 
Nexus 7010

04 Peça

04 Licença para protocolos de roteamento Layer 3 para o Switch chassi Cisco Nexus 7010 02 Unidade

05 Licença Advanced LAN Enterprise para 4 VDCs para o Switch chassi Cisco Nexus 7010 02 Unidade

06 Licença incremental para 4 VDCs para o Switch chassi Cisco Nexus 7010 02 Unidade

07 Extensor de fabric Cisco Nexus 2348 com 48 portas 1/10G SFP+, 6 portas de uplink 40G 
QSFP

04 Peça

08 Transceiver GBIC SFP+ 10G padrão SR 216 Peça

09 Transceiver GBIC SFP 1G padrão SX 48 Peça

10 Transceiver GBIC SFP 1G padrão BaseT 24 Peça

11 Adaptador do padrão QSFP para SFP+ 24 Peça

12 Cabo DAC (direct attach), metálico Cisco com GBICs de 10G SFP+, com 3 metros 200 Peça

13 Cabo DAC (direct attach), metálico Cisco com GBICs de 10G SFP+, com 5 metros 80 Peça

14 Converter interfaces X2-SFP+ 16 Peça

15 Comutador Ethernet com interfaces 40GbE 2 Unidade

16 Transceiver GBIC SFP+ 10G padrão SR 48 Peça

17 Transceiver GBIC SFP+ 10G padrão LR 48 Peça

18 Transceiver GBIC SFP 1G padrão SX 48 Peça

19 Transceiver GBIC SFP 1G padrão LH 48 Peça

20 Cordão Ótico Monomodo 2,5 metros 432 Peça

21 Cordão Ótico Monomodo 5 metros 432 Peça

22 Cordão Ótico Multimodo 2,5 metros OM3 432 Peça

23 Cordão Ótico Multimodo 5 metros OM3 432 Peça

24 Serviços de instalação e configuração 1.465 USTi

25 Serviços de consultoria 20 Pacote

26 Treinamento oficial em infraestrutura de Data Center 1 Turma

27 Treinamento oficial comutador Ethernet com interfaces 40GbE 1 Turma

Lote 2:

Item Descrição Qtd. Un.

1 DNS Seguro em Nuvem 3 Pacote

2 Firewall de Nova Geração – NGFW Tipo 1 2 Unidade

3 Firewall de Nova Geração – NGFW Tipo 2 2 Unidade

4 Console de Gerência de Firewall de Nova Geração NGFW 2 Unidade

5 Serviços de instalação e configuração 644 USTi

6 Serviços de consultoria 20 Pacote

7 Treinamento oficial Firewall de Nova Geração NGFW 1 Turma
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2.7.2.1 Justificativa da Solução Adotada

Lote 1:

O Tribunal de Justiça da Bahia – TJBA possui uma ampla rede de comunicação de dados, que alcança a 
quase totalidade do estado. A essa rede se conectam todas as comarcas do estado para a prestação dos 
serviços jurisdicionais.

No Data Center do TJBA, estão instalados os equipamentos centrais dessa rede, chamada de backbone, 
dentre os quais cite-se: Switch Core Cisco Nexus 7010, Switches Topo de Rack, Firewall, dentre outros.

A este backbone interligam-se os links da Rede Governo, através da PRODEB, os switches de acesso do 
Prédio Sede do TJBA e Anexo, o link com o CNJ, os switches topo de rack de servidores e o link de Internet. 
Atualmente, em toda esta infraestrutura, as portas no backbone de rede têm velocidade limitada a 1Gbps.

Para acessar os serviços hospedados no Data Center, tanto os originados de unidades internas do Tribunal 
quanto  os  que  chegam  através  da  Internet,  os  dados  trafegam  nestes  equipamentos  de  rede.  Estes 
dispositivos devem estar separados em blocos físicos e lógicos. Em nosso ambiente, os físicos são: sala-
cofre e sala de telecom; e lógicos são: Internet, telecom e Data Center. Todos os links externos – Rede 
Governo, CNJ, Internet – ficam alocados na sala de telecom e os equipamentos que hospedam os serviços – 
servidores,  storage,  appliance  de  backup,  firewall,  etc.  –  na  sala-cofre.  Estes  três  blocos  físicos  são 
interligados por um equipamento denominado CORE, hoje implementado através do Switch Nexus 7010.

Atualmente, duas operadoras estão provendo acesso Internet ao TJBA com velocidade de 500 Mbps. Nos 
contratos atuais, é possível que cada uma das operadoras entregue velocidade de acesso à Internet de até 
1,25  Gbps,  que  somadas  chegam  a  2,5  Gbps.  Apesar  de  não  estarmos  utilizando  esta  velocidade 
atualmente, em curto período de tempo ultrapassaremos a velocidade atual do nosso backbone de 1 Gbps.

Do ponto de vista dos servidores, não existe uma segregação lógica bem definida entre sala-cofre e sala de 
telecom, existindo situações indesejáveis onde um único equipamento tem conexões oriundas tanto de 
servidores quanto de usuários, possibilitando, por exemplo, uma comunicação com um servidor por um 
usuário sem o devido tratamento de segurança. Além desta questão, com a implantação do novo cluster de 
virtualização pela Coordenação de Suporte Técnico – COTEC, utilizando os servidores HP doados pelo CNJ, 
cerca de 80% dos serviços hospedados no Data Center estão concentrados em apenas um único rack e 
distribuídos  em  16  servidores.  Com  esta  alta  densidade  de  servidores  e,  consequentemente,  muitas 
conexões de rede, foi adotada a utilização de switches topo de rack (ToR, da sigla em inglês para Top of 
Rack) em vez de interligá-los diretamente ao core, gerando um enorme ganho na organização dos cabos e 
facilitando a manutenção, tanto física, quanto lógica.

Com esta topologia, todos os dados passam antes por dois switches ToR, cuja configuração atual conta com 
cerca de 64 conexões – 4 de 1Gbps por servidor, e a partir deles interligam-se ao core utilizando apenas 4 
conexões, sendo 2 redundantes. Atualmente, todas estas conexões (uplinks) são de 1 Gbps, gerando um 
enorme gargalo. Ressalte-se ainda que, além da comunicação norte-sul,  quando os dados passam pelos 
switches ToR com destino ao core, existe também a comunicação leste-oeste,  quando os servidores se 
comunicam entre si, que se constitui em outro gargalo. Apesar de serem utilizadas 4 conexões de 1 Gbps 
por  servidor,  totalizando  4  Gbps,  cada  um deles  dispõe  de  duas  interfaces  de  rede  de  10 Gbps,  que 
atualmente estão sem uso.

Considerando a crescente utilização dos serviços, e o aumento da infraestrutura para hospedá-los, faz-se 
necessário que estes uplinks dos switches ToR e também as conexões com os servidores sejam feitas em, 
no mínimo, 10 Gbps, em lugar de 1 Gbps, tanto para atender à demanda reprimida de necessidade de 
comunicação em uma velocidade maior quanto para atender às demandas futuras.

Referente aos switches de acesso do Prédio Anexo, onde está fisicamente o Data Center, e também aqueles 
utilizados para comunicação com o Prédio Sede do TJBA e do Fórum Criminal, apenas a interligação entre 
os prédios é feita a 10 Gbps.

No prédio anexo, por exemplo, os shafts de distribuição do cabeamento utilizam switches com conexão 1 
Gbps com as estações de trabalho dos usuários. Um único shaft chega a ter mais de 100 portas de 1 Gbps 
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para usuários, que se concentram em uma pilha de switches e todos estes dados chegam ao Data Center 
com uma única conexão, em regra, de 1 Gbps, gerando mais um gargalo na rede.

Por conta da necessária compatibilidade entre as peças e componentes integrantes do lote 1 da presente 
aquisição com os equipamentos existentes – switches Cisco Nexus 7010, alguns itens foram especificados 
via part number, opção que se justifica tendo em vista que os switches Cisco Nexus 7010 foram objeto de 
grande investimento financeiro por parte do TJBA no passado, encontram-se plenamente operacionais e 
com ampla vida útil. Adquirir itens de procedência diversa, sem a homologação pelo fabricante, poderia 
comprometer toda a solução e, mais grave, gerar problemas que nem sempre são perceptíveis de imediato, 
levando à aceitação do fornecimento e consequente pagamento, sem possibilidade de futura devolução.

Lote 2:

O TJBA possui atualmente, em seu parque tecnológico, 02 (dois) equipamentos denominados UTM Firewall 
Fortigate  FG-1240B,  configurados  para  funcionar  em  modo  de  cluster  com  high  availability (alta 
disponibilidade). Estes equipamentos foram adquiridos no ano de 2012 para compor a infraestrutura que 
apoia os serviços de segurança da informação da rede de computadores do TJBA, que se constitui numa 
multiplicidade de segmentos de redes das unidades judiciárias, integradas ao grupo de servidores físicos e 
virtuais, serviços e sistemas mantidos. O contrato de aquisição dos equipamentos, de número 33/12-AQ, foi 
celebrado em 31 de maio de 2012, com garantia e suporte técnico inicial pelo período de 03 (três) anos. A 
garantia e suporte destes equipamentos foram estendidos por mais 12 meses através do contrato 04/16-
AQ e renovados através do aditivo 17/17-S. Saliente-se que se tratam de appliances (hardware e softwares 
dedicados).

Esse conjunto é hoje responsável por segmentar a rede lógica de modo a prover segurança aos sistemas do 
TJBA que são publicados na Internet (a título de exemplo: Portal TJBA, Siga, SAJ, Projudi,  PJe). Fornece 
proteção contra os mais variados tipos de ataques através de recurso de IPS (Intrusion Prevention System), 
controla o tipo de tráfego que tem permissão de uso da rede, de acordo com os protocolos TCP/IP ou 
aplicações e viabiliza o acesso à Internet, entre outras funções de segurança que são nativas e inerentes à 
tecnologia.

Considerando a defasagem tecnológica das soluções de TIC, naturalmente em torno de 5 anos de uso, 
percebe-se que os equipamentos em questão se enquadram neste cenário. Na prática, os equipamentos 
em uso no TJBA apresentam defasagem no que tange à taxa de transferência de rede que são capazes de 
suportar com as funções de segurança habilitadas, o que ocasiona picos de processamento e memória além 
de ser  necessário,  em alguns momentos,  desabilitar alguns controles de segurança para estabilizar  a 
carga  do  equipamento,  o  que  é  altamente  indesejável  por  colocar  em  risco  os  sistemas  e  dados 
armazenados no TJBA.

É  importante destacar  também que,  em breve,  apresentarão uma defasagem em relação ao firmware 
(microcódigo) que utilizam (na data deste documento a última versão é a FortiOS 5.2.9), haja vista que o 
fabricante  divulgou  as  informações  de  ciclo  de  vida  dos  seus  produtos 
(https://support.fortinet.com/Information/ProductLifeCycle.aspx;  http://www.boll.ch/fortinet/assets/ 
LifeCycleStatus.pdf) em que o modelo utilizado pelo TJBA teve sua comercialização encerrada em 13 de 
setembro de 2016 e terá o fim de suporte na mesma data de 2021; contudo, a última versão de firmware 
suportada será a FortiOS 5.2 (somente sendo atualizada para correção de bugs e problemas, sem adição de 
novas funcionalidades).

Além das considerações acima efetuadas, há também a oportunidade de corrigir e melhorar a arquitetura 
da rede do TJBA, tendo em vista que, ao longo dos quatro últimos anos, a rede apresentou crescimento de 
tráfego devido ao aumento do número de servidores virtuais de cerca de 300 para pouco mais de 620, 
ocorrendo também a criação de novos segmentos de rede.

Contudo, esse crescimento do tráfego na rede não vislumbrou as questões de segurança da informação, 
implicando  que  os  segmentos  de  rede,  que  hospedam  inclusive  sistemas  críticos,  não  estão  sendo 
protegidos pelo firewall atual, contrariando as recomendações e melhores práticas de arquitetura de SI. 
Caso os segmentos de rede sejam adicionados ao firewall, existe o risco de que se extrapole a capacidade 
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de processamento de tráfego do equipamento, causando sobrecarga, lentidão e outros problemas na rede, 
com impacto nas aplicações e usuários.

Logo, existe a oportunidade de melhor segmentar as redes de servidores e fornecer proteção mais efetiva e 
customizada para cada perfil de rede que disponibilize serviços ou que trafegue dados de usuários.

Pode-se  considerar  também  os  ganhos  diretos  com  novas  funcionalidades  de  segurança  que  foram 
incluídas  dentro  do conceito  de NGFW (Next  Generation  Firewall),  como tecnologia  de identificação  e 
bloqueio de ameaças zero-day ou ATP (Advanced Threat Persistent), que são conhecidas no mercado como 
sandboxes.

Além disso, em meses recentes, a área técnica conduziu trabalhos internos e análises da rede através de 
PoCs (Provas de Conceito) com ferramentas de alguns fabricantes, que evidenciaram um cenário de relativa 
preocupação com a segurança do ambiente computacional devido a um fator específico: a incidência de 
ataques internos na rede. Em uma dessas análises, num período de 7 dias, foram percebidos 1.879 eventos 
de “movimentação lateral”, que é o termo atribuído à propagação de ameaças de um computador para 
outro na mesma rede. Foram percebidas também ameaças tipo ransomware, exploits e zero-day. A maior 
parte desses eventos poderiam ter sido previamente detectados e tratados caso a solução ora demandada 
já se encontrasse em pleno funcionamento no parque tecnológico do TJBA.

Tomando como base as recomendações de órgãos doutrinadores, como o CERT.BR, e de acordo com as 
melhores práticas, considera-se que a utilização de um firewall seja requisito básico e mínimo de segurança 
(http://www.cert.br/docs/seg-adm-redes/seg-adm-redes.html#subsec4.12) em redes corporativas.

O que a área técnica deseja, nesse contexto, é implementar o conceito de segurança em camadas, onde se 
faz uso de mais de um firewall. Um deles protege o perímetro da rede, ou seja, sua conexão direta com a 
Internet – que no projeto inicial para o TJBA seria o firewall já em funcionamento, que teria seu overhead 
reduzido e seu suporte e garantia mantido. Outro firewall, localizado na parte interna da rede, protege a 
intranet  de  ataques  internos  e  reduz  a  probabilidade  de  um  ataque  bem-sucedido  oriundo  da  rede 
mundial.

Durante a etapa de construção dos Estudos Prliminares, a COTEC expôs a necessidade de substituição do 
cluster de firewall atualmente em produção.

Os equipamentos atualmente em uso foram contratados em 2012, tendo, portanto, quase 7 anos de uso, o 
que causa defasagem tecnológica para equipamentos dessa natureza. Assim, observa-se a necessidade de 
substituição dos equipamentos atuais, após a implementação da camada de Data Center, visando reduzir a 
complexidade do projeto.

Fora sinalizado também que o modelo em uso, neste caso o Fortigate FG-1240B, teve sua comercialização 
encerrada em 13 de setembro de 2016 e que o ciclo de vida de suporte se encerraria na mesma data de 
2021.

Como foi dito, a intenção do projeto é implementar o conceito de segurança em camadas, considerando 
um perímetro inicial de segurança mais próximo do acesso a redes externas e outro perímetro envolvendo 
todos os  serviços e  aplicações hospedados  no  Data Center.  Esse  cluster  será  reposicionado,  conforme 
Diagrama Físico do Backbone do Anexo I, para atuar no Data Center como primeira linha de barreira de 
segurança,  fazendo a  interface  direta  com a rede mundial  –  Internet.  Ou seja,  o aproveitamento dos 
firewalls existentes será possível por um espaço de tempo devido a redução da carga de tráfego a ser 
processada por ambos após a implementação dessa nova topologia.

Contudo, observou-se que os equipamentos em uso estão se aproximando do seu end-of-support, situação 
em que o firmware (software especifico para o appliance) deixa de ser atualizado pelo fabricante, o que é 
preocupante, pois novas funcionalidades não serão mais aplicadas ao equipamento e falhas técnicas e de 
segurança deixarão de ser corrigidas; adicionalmente, ao longo da vida útil do equipamento, ocorre um 
desgaste natural do hardware, elevando a probabilidade de falhas técnicas. Caso estas falhas ocorram após 
a  data  estabelecida  para  o  end-of-support do  equipamento,  os  fabricantes  não  assumem  qualquer 
responsabilidade quanto à disponibilidade de peças de reposição, ficando o proprietário do equipamento 
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sujeito  ao  mercado  paralelo  de  peças  recondicionadas,  situação  altamente  desaconselhável  para  o 
Tribunal.

2.8 Natureza do Objeto

O  objeto  possui  características  comuns  e  usuais  encontrados  no  mercado  de  TIC,  cujos  padrões  de 
desempenho e de qualidade podem ser objetivamente definidos.

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto

Atendendo à recomendação genérica de dividir o objeto das contratações em quantas parcelas for possível 
delimitar para obter o melhor preço para cada uma delas, previsto na Lei nº 8.666/1993 e na SÚMULA Nº 
247 do Tribunal de Contas da União – TCU, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de 
licitantes  e  o  atendimento  aos  interesses  da  administração  pública,  descrevemos  abaixo  a  divisão 
estabelecida para os lotes:

 Lote 1: Aquisição de componentes para switch, serviços e treinamentos;

 Lote 2: Aquisição de solução de segurança, serviços e treinamento.

Portanto, a adjudicação será realizada por lote, pelo menor preço total do lote.

2.10 Modalidade, Tipo de Licitação e Critérios de Aceitabilidade da Proposta

Verifica-se que os serviços  pretendidos são oferecidos por diversos fornecedores no mercado de TIC e 
apresentam  características  padronizadas  e  usuais.  Assim,  pode-se  concluir  que  o  serviço  é  comum e, 
portanto, sugere-se, como melhor opção, a utilização da modalidade “Pregão” sendo, preferencialmente, 
em sua forma eletrônica e do tipo “Menor Preço”.

Justificamos a realização da aquisição sob o Regime de Registro de Preço, com validade de 12 meses, em 
função  das  vantagens  econômicas  para  esse  tipo  de  aquisição,  uma vez  que  o  cenário  atual  indica  a 
realização de instalações progressivas na medida em que ocorra o aumento da demanda por parte das 
comarcas em relação à infraestrutura de conectividade necessária ao perfeito funcionamento dos serviços 
providos, o que nos permite avançar sem comprometer indevidamente o orçamento deste Tribunal  de 
Justiça. Consideramos ainda outras vantagens, tais como a não utilização de espaço físico no almoxarifado 
para o armazenamento dos materiais e a questão da garantia, que desta forma somente será considerada 
no ato do faturamento/entrega dos equipamentos, quando estes forem efetivamente adquiridos.

2.10.1 Limites Máximos de Preço

Considerando os  orçamentos apresentados  pelas  empresas  consultadas,  os limites  máximos de preços 
aceitáveis para cada item são dados pela tabela a seguir. É importante ressaltar que, embora a seleção do 
fornecedor seja pelo menor preço global por lote, o licitante deverá respeitar o valor máximo especificado 
para os itens, conforme discriminado a seguir:

Lote 1

Item Descrição Qtd
Preço Total 

Referencial (R$)
1 Módulo de supervisão do modelo SUP2E para o  Switch chassi Cisco Nexus 7010 4 1.640.827,20
2 Módulo de Fabric do modelo FAB-2 para o Switch chassi Cisco Nexus 7010 10 1.246.885,70
3 Módulo de expansão de portas com 48 portas 1/10G SFP+ para o Switch chassi Cisco Nexus 7010 4 1.640.827,20
4 Licença para protocolos de roteamento Layer 3 para o Switch chassi Cisco Nexus 7010 2 153.549,44
5 Licença Advanced LAN Enterprise para 4 VDCs para o Switch chassi Cisco Nexus 7010 2 204.732,60
6 Licença incremental para 4 VDCs para o Switch chassi Cisco Nexus 7010 2 371.589,68
7 Extensor de fabric Cisco Nexus 2348 com 48 portas 1/10G SFP+, 6 portas de uplink 40G QSFP 4 481.691,80
8 Transceiver GBIC SFP+ 10G padrão SR 216 1.239.021,36
9 Transceiver GBIC SFP 1G padrão SX 48 196.669,44

10 Transceiver GBIC SFP 1G padrão BaseT 24 109.228,08
11 Adaptador do padrão QSFP para SFP+ 24 84.954,72
12 Cabo DAC (direct attach), metálico Cisco com GBICs de 10G SFP+, com 3 metros 200 163.894,00
13 Cabo DAC (direct attach), metálico Cisco com GBICs de 10G SFP+, com 5 metros 80 121.362,40
14 Converter interfaces X2-SFP+ 16 32.364,00
15 Comutador Ethernet com interfaces 40GbE 2 800.797,04
16 Transceiver GBIC SFP+ 10G padrão SR 48 275.338,08
17 Transceiver GBIC SFP+ 10G padrão LR 48 786.675,84
18 Transceiver GBIC SFP 1G padrão SX 48 196.669,44
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19 Transceiver GBIC SFP 1G padrão LH 48 391.371,36
20 Cordão Ótico Monomodo 2,5 metros 432 99.403,20
21 Cordão Ótico Monomodo 5 metros 432 124.251,84
22 Cordão Ótico Multimodo 2,5 metros OM3 432 99.403,20
23 Cordão Ótico Multimodo 5 metros OM3 432 124.251,84
24 Serviços de instalação e configuração 1465 1.160.441,15
25 Serviços de consultoria 20 633.688,20
26 Treinamento oficial em infraestrutura de Data Center 1 115.048,70
27 Treinamento oficial comutador Ethernet com interfaces 40GbE 1 115.048,70

Valor Médio Referencial para o lote 1 12.609.986,21

Lote 2

Item Descrição Qtd
Preço Total 

Referencial (R$)
1 DNS Seguro em Nuvem 3 3.906.190,92
2 Firewall de Nova Geração – NGFW Tipo 1 2 2.888.049,10
3 Firewall de Nova Geração – NGFW Tipo 2 2 8.389.518,54
4 Console de gerência de Firewall de Nova Geração – NGFW 2 995.755,12
5 Serviços de instalação e configuração 644 510.118,84
6 Serviços de consultoria 20 633.688,20
7 Treinamento oficial Firewall de Nova Geração – NGFW 1 115.048,70

Valor Médio Referencial para o lote 2 17.438.369,42 

Portanto, não serão aceitas propostas cujo valor global esteja dentro do limite máximo, mas não estejam 
cumprindo o limite máximo do item. O valor máximo referencial para o lote 1 será de R$ 12.609.986,21 
(doze milhões, seiscentos e nove mil, novecentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos) e para o 
lote 2 será de R$ 17.438.369,42 (dezessete milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, trezentos e sessenta 
e nove reais e quarenta e dois centavos).

Portando, o valor global máximo referencial desta contratação, correspondente à somatória dos valores 
máximos referenciais de todos os lotes, será de R$ 30.048.355,63 (trinta milhões, quarenta e oito mil, 
trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos).

Todas e quaisquer despesas necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, tais como mão de obra 
(deslocamento,  hospedagem,  alimentação,  seguros,  etc.)  impostos,  tributos,  encargos  e  contribuições 
sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros, transporte, estadia, alimentação e demais despesas inerentes, 
correrão  por  conta  da  CONTRATADA,  não  cabendo  ao  CONTRATANTE,  o  reembolso  de  despesas  com 
transporte, hospedagem e outros custos operacionais, não previstos neste termo de referência, que devem 
ser de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

2.10.2 Qualificação Técnica

O proponente deverá apresentar junto à  proposta técnica,  documentos relativos  à aptidão  técnica do 
LICITANTE, conforme descrito a seguir:

 Atestado(s),  fornecido(s)  por  pessoas  jurídicas  de  direito  público  ou  privado,  suficientes  para 
comprovar a aptidão do licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível,  em 
características, quantidades e prazos, com o objeto deste Edital, certificando não ter nada que a 
desabone.

A  Administração  se  resguarda  no  direito  de  realizar  diligência  junto  à  pessoa  jurídica  emitente  do 
Atestado/Declaração de Capacidade Técnica, visando obter informação sobre o serviço prestado e cópias 
dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado.

No caso de atestados emitidos por empresa privada, não serão considerados aqueles emitidos por empresa 
pertencente ao mesmo grupo empresarial da LICITANTE, sua subsidiária, controlada ou controladora nem 
aqueles emitidos por empresa na qual haja pessoa física ou jurídica que seja simultaneamente sócia da 
empresa emitente e da licitante.

As comprovações solicitadas nos  atestados visam garantir  que a LICITANTE possua capacidade e porte 
suficiente para atender ao objeto desta contratação. A LICITANTE deverá apresentar atestados compatíveis 
em características, quantidades e prazos.

O LICITANTE deverá apresentar declaração expressa de que os equipamentos propostos são novos,  de 
primeiro uso, fabricados em série, e que não serão produzidos com características exclusivas, materiais 
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diferenciados ou adaptações feitas para adequação ao Termo de Referência, garantindo assim a assistência 
técnica no Brasil, bem como a reposição de peças de acordo com as especificações padrão do fabricante.

O  LICITANTE  deverá  apresentar  declaração  de  que  durante  a  vigência  da  garantia  efetuará  todas  as 
atualizações e  correções de firmware,  hardware e  software dos equipamentos  fornecidos e  que essas 
despesas correrão por conta da CONTRATADA.

Exclusivo para o Lote 1:

 Visando comprovar a capacidade do LICITANTE para a execução dos serviços, bem como garantir 
que os componentes não sejam oriundos do mercado paralelo e assegurar a prestação dos serviços 
de suporte com o necessário apoio do fabricante, somente será aceita a participação de empresa 
credenciada  como  parceira  junto  a  Cisco  Systems.  Esse  credenciamento  não  precisa  ser 
comprovado  na  proposta,  desde  que  conste  explicitamente  no  site 
http://www.cisco.com/c/pt_br/partners.html.

2.11 Adequação do Ambiente

2.11.1 Infraestrutura Tecnológica

Considerando a infraestrutura da sala-cofre e sala de telecom, não serão necessárias grandes adequações, 
apenas  provimento  de  espaço  em  rack,  disponibilidade  elétrica  e  disponibilidade  de  dutos  para 
encaminhamento das fibras óticas.

2.11.2 Infraestrutura Elétrica

Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os cabos e/ou terminações elétricas 
necessárias,  acessórios  de  montagem  e  qualquer  outro  elemento  para  viabilizar  o  funcionamento 
adequado dos equipamentos.

2.11.3 Espaço Físico

Não haverá necessidade de modificar a infraestrutura existente.

2.11.4 Mobiliário

Não haverá necessidade de modificar a infraestrutura existente.

2.11.5 Impacto Ambiental

Não foram identificados impactos ambientais na implantação da solução.

2.12 Conformidade Técnica e Legal

 Esta contratação busca atender as necessidades do PJBA, obedecendo rigorosamente a Legislação 
Federal e Estadual pertinente, a Resolução n. 105/2010 do CNJ, bem como o Código de Processo 
Penal, Lei n. 11.900/2009, e o Código de Processo Civil Lei n. 13.105/2015.

 Lei n. 12.965/2014 que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet 
no Brasil.

 Atender aos instrumentos legais emitidos pelos órgãos avaliadores de conformidade, tais como a 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia – INMETRO e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA, dentre outros.

 Atender aos critérios de sustentabilidade ambiental de que trata a Instrução Normativa SLTI/MPOG 
nº  01/2010,  no  que  couber,  quanto  ao  uso  de  materiais,  observando  que  os  mesmos  sejam 
constituídos,  no  todo  ou  em  parte,  por  material  reciclado,  atóxico,  biodegradável,  conforme 
Normas ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2 (no caso de fabricantes estrangeiros, serão aceitas normas 
internacionais equivalentes).
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2.13 Obrigações da CONTRATADA

A CONTRATADA será responsável pela observância de Leis, Decretos, Regulamentos, Portarias e normas 
federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato.

Atender prontamente às solicitações do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no fornecimento do objeto 
nas quantidades e especificações deste Termo de Referência, de acordo com a necessidade desta Corte, a 
partir da solicitação do gestor do contrato.

Manter,  durante a execução do contrato,  todas  as condições de habilitação e qualificação exigidas  na 
licitação, em conformidade com art. 126, inciso XVI, da Lei nº 9.433, de 2005, incluindo a atualização de 
documentos de controle da arrecadação de tributos, contribuições federais e outras legalmente exigíveis.

Responsabilizar-se  por  todos  os  recursos  e  insumos  necessários  ao  perfeito  cumprimento  do  objeto 
contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas com materiais, insumos, seguros, 
impostos, taxas, encargos e demais despesas necessárias à perfeita execução do objeto.

Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto ao CONTRATANTE, que deverá responder pela 
fiel execução do Contrato.

Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, relacionados com 
as condições de prestação dos serviços, inclusive em relação aos problemas detectados.

Comunicar,  imediatamente,  por  escrito,  qualquer  anormalidade,  prestando  ao  CONTRATANTE  os 
esclarecimentos necessários.

Identificar  qualquer  equipamento  de  sua posse  que  venha  a  ser  utilizado  nas  dependências  do  TJBA, 
afixando placas de controle patrimonial, selos de segurança, etc.

Reparar quaisquer danos diretamente causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus 
representantes  legais,  prepostos  ou empregados,  em decorrência  da  presente  relação  contratual,  não 
excluindo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade  a  fiscalização  ou  o  acompanhamento  da  execução  dos 
serviços pelo CONTRATANTE.

Manter  sigilo  sobre  todo  e  qualquer  assunto  de  interesse  do  TJBA  ou  de  terceiros  de  que  tomar 
conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos 
dados,  informações,  regras  de  negócios,  documentos,  entre  outros  pertinentes,  sob  pena  de 
responsabilidade civil, penal e administrativa.

2.14 Obrigações do CONTRATANTE

Responsabilizar-se pela observância às Leis,  Decretos,  Regulamentos, Portarias e demais normas legais, 
direta e indiretamente aplicáveis ao contrato.

Fornecer a infraestrutura necessária para a realização das atividades que devam ser executadas em suas 
instalações conforme as especificações estabelecidas neste Termo de Referência.

Receber o objeto de acordo com as disposições deste Termo de Referência.

Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer incorreção apresentada com o objeto entregue.

Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.

Prestar, por meio de seu Gestor do Contrato, as informações e os esclarecimentos pertinentes ao serviço 
contratado que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposições da Lei.

Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear os bens e serviços adquiridos e promover 
os pagamentos dentro dos prazos convencionados neste Termo de Referência.

Viabilizar o acesso dos técnicos e fiscalizar a execução dos serviços conforme definidos neste Termo de 
Referência.
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Processar e liquidar a fatura correspondente aos valores, através de Ordem Bancária ou crédito em conta 
corrente.

Zelar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas por parte da 
CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

3 DETALHAMENTO DO OBJETO

3.1 Forma de Execução e de Gestão do Contrato

3.1.1 Principais Papéis

A execução dos serviços contratados pressupõe a existência dos seguintes papéis e responsabilidades:

 Patrocinador da Contratação: Titular da Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização – 
SETIM, área demandante, responsável por representar os interesses do TJBA no contexto desta 
contratação, pela aprovação das necessidades e pela negociação das ações necessárias para que os 
objetivos sejam alcançados.

 Gestor  do  Contrato:  Servidor  do  quadro  permanente  do  Tribunal  de  Justiça,  a  ser  designado 
oportunamente mediante portaria, com as seguintes responsabilidades:

o Planejar e orientar a contratação, especialmente para estabelecer diretrizes para a contratação 
e condução dos vínculos contratuais.

o Manter fluxo de comunicação e administrar as relações com a contratada.

o Acompanhar  o  andamento  do  contrato,  especialmente  no  referente  aos  cumprimentos  e 
descumprimentos contratuais.

o Manter-se sempre informado de todas as ocorrências contratuais e repassar às autoridades 
pró-ativamente aquelas que interfiram no gerenciamento da Administração.

o Paralisar a execução do contrato no caso de estar em desacordo com o pactuado ou diante de 
graves descumprimentos pelo fornecedor ou riscos para a Administração.

o Promover  as  pertinentes  penalizações  das  contratadas  infratoras,  e  fazer  os  contatos 
necessários em nome do Tribunal.

o Promover os pertinentes ajustes no contrato.

o Conduzir o encerramento do contrato.

 Fiscais  do  Contrato:  Servidores  do  quadro  permanente  do  Tribunal  de  Justiça,  a  serem 
oportunamente  designados  mediante  portaria,  responsáveis  pela  análise  e  consolidação  das 
solicitações,  requisição  dos  certificados,  planejamento  da  agenda  de  emissão  e  controle  dos 
certificados emitidos, aos quais competirá:

o Verificar os recursos materiais e humanos empregados na execução dos contratos.

o Verificar a forma de execução do objeto do contrato.

o Avaliar o cumprimento de todas as obrigações contratuais.

o Cobrar da contratada o cumprimento do contrato.

o Promover  o  registro  documentado  de  todas  as  ocorrências  contratuais  diretamente 
relacionadas às obrigações assentadas no contrato.

o Manter contato com a contratada de modo a promover todo o tipo de interlocução operacional 
em nome do Tribunal.

o Comunicar  ao  Gerente  do  contrato  as  ocorrências  de  cumprimento  e  de  descumprimento 
contratual detectadas.

13/54



 Preposto da Contratada: Como anexo ao Contrato, deverá a Contratada indicar, formalmente, o 
seu preposto como responsável pela execução, nos termos do artigo 1561, da Lei n° 9.433/05.

o O representante nomeado pela Contratada deverá ter condições de coordenar a execução do 
Contrato  e  ter  poderes  expressos  para  representá-la  em  todos  os  atos  do  Contrato, 
especialmente  para  ajustes  obrigacionais  registrados  em  atas  de  reuniões,  termos  de 
recebimento  ou  recusa  de  objeto  a  ser  entregue,  notificações,  ofícios,  e  demais  atos 
relacionados à execução do Contrato.

o Esta designação será escrita, assinada pelo representante da Contratada (outorgante) e pelo 
próprio  preposto  indicado,  devendo  conter,  no  mínimo,  as  disposições  do  “Termo  de 
Nomeação de Preposto”, Anexo B deste Termo de Referência.

o No ato da designação, a Contratada deverá apresentar todas as informações de contato do 
preposto escolhido (endereço, telefone, celular, WhatsApp, e-mail etc.), bem como os canais 
específicos para o registro de solicitações, consultas, intimações, etc.

o Havendo  necessidade  de  realizar  reuniões  de  planejamento  e/ou  ajuste  da  execução  dos 
serviços, o Gestor do Contrato poderá convocar reuniões específicas, as quais o Preposto da 
Contratada deverá comparecer no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis2.

3.1.2 Dinâmica da Execução

Na assinatura do CONTRATO, a adjudicatária deverá indicar um Preposto, o qual terá plenos poderes de 
decisão por parte da empresa e se responsabilizará pelo fornecimento e pela adequada prestação dos 
serviços  de  atendimento  em  garantia.  Pela  parte  do  CONTRATANTE,  as  decisões  operacionais  serão 
tomadas  pela  Diretoria  de  Informática,  que  será  incumbida  de  fiscalizar  a  execução  e  efetuar  as 
notificações pertinentes. Após a publicação da assinatura do Contrato será emitido o EMPENHO referente à 
aquisição pelo CONTRATANTE.

Cada requisição de equipamentos registrados na ATA será objeto de contrato específico.

Caso,  por  razões  de  força  maior,  o  modelo  cotado  não  possa  ser  fornecido,  a  CONTRATADA,  após 
comprovação suficiente  do fato impeditivo,  poderá oferecer  a substituição por um similar  de recursos 
iguais  ou  superiores.  Para  ser  autorizada,  essa  substituição  deverá  ser  previamente  aprovada  pela 
Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização – SETIM, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia 
– TJBA, através da Coordenação de Produção e Comunicação – CPROD e/ou da Coordenação de Suporte 
Técnico – COTEC, atendendo às seguintes condições:

 Comprovação de que o modelo ofertado é igual ou superior ao substituído.

 Comprovação de que o modelo ofertado possui todas as certificações exigidas.

A reunião de alinhamento deverá ocorrer em até 10 dias úteis após a publicação da assinatura do contrato. 
Nesta reunião, será definida a equipe do projeto e será realizada a apresentação do Gerente de Projetos.

3.1.2.1 Descrição da Topologia

A nova arquitetura proposta, no que se refere à topologia (desenho) da solução a ser implantada, utilizará o 
modelo de três camadas: core, agregação e acesso. O core conectará os segmentos Internet, agregação 
telecom, agregação Data Center e uma nova solução integrada de segurança.

O segmento Internet  contará  com dois  switches (SW-CORE01 e  SW-CORE02),  dois  firewalls  lógicos  de 
perímetro  (FW-PR01 e  FW-PR02)  e dois  roteadores  de  borda  (RT-BGP01 e  RT-BGP02),  cada  um deles 
conectado a uma operadora diferente.

O segmento de agregação telecom utilizará dois switches (SW-SWTCAGG01 e SW-SWTCAGG02), que farão 
a agregação dos equipamentos de acesso associados às redes externas, como Rede Governo, Rede MPLS 
Salvador, integração ao CNJ, etc., e também se interligarão aos firewalls lógicos de telecom FW-TCxx, onde 

2A critério do Gestor do Contrato, essas reuniões poderão ser realizadas em forma presencial ou remota, mediante 
conferências telefônicas, videoconferência o similar.
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xx  representam 01  e  02  dos  firewalls  FW-TC01  e  FW-TC02  (para  evitar  repetições,  esta  notação  será 
adotada novamente a seguir em outros equipamentos). Este segmento também conectará todas as pilhas 
de switches da rede de acesso dos prédios Sede e Anexo do TJBA.

O segmento de agregação Data Center deverá ser implantado utilizando os dois Nexus 7010, identificados 
por SW-DCAGGxx, que conectarão todos os switches topo de rack da sala-cofre e os firewalls virtuais FW-
DCxx.

A camada de segurança, implementada pelos firewalls identificados por FW-PRxx, FW-DCxx, FW-TCxx, que 
será estruturada em dois equipamentos instalados fisicamente na sala cofre, fará parte desta contratação.

Os desenhos das implementações das topologias física e lógica são apresentados, respectivamente, nos 
anexos I – Diagrama Físico do Backbone e II – Diagrama Lógico do Backbone.

Ao longo da implantação, poderá ocorrer  a  necessidade de ajustes  nas  topologias  propostas,  que não 
poderão suprimir ou reduzir qualquer funcionalidade prevista e que deverão ser aprovados previamente 
pela equipe técnica do CONTRATANTE.

O roteamento de toda a rede deverá ser dinâmico, utilizando os protocolos adequados para cada caso, 
como OSPF e BGP.

Sempre existirá um firewall virtual entre a interligação do core com os segmentos de agregação telecom, 
agregação Data Center e Internet.

Para o segmento core e agregação Data Center deverá ser utilizado o Nexus 7010, com as configurações e 
tecnologias mais adequadas para implementar esta topologia, incluindo, mas não somente, o VDC (Virtual 
Device Context).

A interligação entre as camadas e entre o core e os segmentos de agregação deverá ser redundante e 
utilizar protocolos que provejam um baixo tempo de convergência e otimizem o throughput de todo o 
backbone.

No core e segmentos de agregação, deverá ser utilizado um protocolo de redundância de gateway.

O roteamento dentro do segmento de agregação Data Center e agregação telecom poderá ocorrer dentro 
do respectivo firewall virtual ou do switch de agregação,  a depender da rede e do nível  de segurança 
necessário.

O projeto utilizará o IPv4, no entanto, deverá ser levado em consideração no projeto a implementação 
futura do protocolo IPv6.

Os equipamentos ficarão em duas salas: sala de telecom e sala-cofre. Todos os equipamentos de acesso às 
redes externas e às redes de usuários, bem como os componentes de agregação/distribuição, ficarão na 
sala de telecom; os demais na sala-cofre, conforme imagem do Anexo I – Diagrama Físico do Backbone.

3.1.3 Descrição da Solução e Arquitetura Física

O  diagrama  abaixo  representa  as  interligações  físicas  entre  os  componentes  desta  solução,  os 
equipamentos legados e os dispositivos de acesso – servidores e outros equipamentos.

15/54



Um dos principais objetivos da reestruturação da arquitetura de rede do Data Center do TJBA é a realização 
do upgrade da velocidade de 1 Gb para 10 Gb em larga escala. Atualmente, cada um dos dois switches 
chassi Cisco Nexus 7010 existentes tem apenas 8 portas 10G. A velocidade de 1 Gb já é um gargalo em 
razão da crescente demanda de tráfego na rede do Data Center do TJBA.

Devido a este crescimento na demanda de tráfego de rede, faz-se necessária a instalação de módulos 10 Gb 
nos switches Nexus, com no mínimo 48 portas. No entanto, para garantir a escalabilidade da solução, estão 
sendo previstos dois módulos para cada chassi, totalizando quatro módulos 10 Gb.

Para realizar a instalação destes dois módulos em cada Nexus 7010 é necessário realizar o upgrade dos 
módulos fabric e supervisor para que o chassi seja capaz de suportar este incremento de tráfego. Cada 
chassi  suporta  até  dois  módulos  supervisor  e  cinco  módulos  fabric.  O  módulo  de  supervisor  está 
relacionado ao gerenciamento e o fabric ao tráfego suportado pelo chassi.

Um ponto importante neste upgrade de módulos do chassi é o fato de que, na configuração atual do Nexus 
7010, o fabricante só garante o suporte ao equipamento até 2020, quando o mesmo entrará em End of 
Support (fim de suporte). Para que seja possível a futura renovação da garantia do chassi, é necessário 
realizar esta atualização.

Existem dois modelos do módulo supervisor que são suportados pelo Nexus 7010, N7K-SUP2 e N7K-SUP2E. 
Uma das principais diferenças entre os modelos é que o módulo N7K-SUP2E suporta até 8 VDCs (Virtual 
Device Context) e a N7K-SUP2 apenas 4. Esta funcionalidade é utilizada para virtualizar o chassi de maneira 
que  seja  possível  dividi-lo  em  switches  virtuais  menores  como se  fossem  switches  físicos  diferentes, 
conforme é apresentado a seguir.

Para implementar a topologia proposta será necessário dividir cada Nexus 7010 em 4 VDCs: switch principal 
(SW-COREXX), switch de agregação do Data Center (SW-DCAGGXX), switch de agregação de perímetro (SW-
PRAGGXX) e switch com módulos legados. Este último não seria criado a princípio, mas existe a restrição de 
que os módulos novos não podem fazer parte do mesmo VDC que os módulos legados, sendo necessário 
subdividir  a  agregação  do  Data  Center  em  um  novo  VDC  com  os  módulos  legados  e  realizar  a  sua 
interligação.  Como  inicialmente  já  utilizaremos  quatro  VDCs,  torna-se  necessária,  para  preservar  o 
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investimento e garantir a escalabilidade futura, a especificação o modelo de supervisor que suporta até 8 
VDCs.

Outro  objetivo  importante  desta  reestruturação  é  a  utilização  de  switches  nos  topos  dos  racks  dos 
servidores em lugar de concentrar todas as conexões em um único rack físico, onde está instalado o switch 
chassi. Para implementar esta solução serão utilizados “extensores de fabric”, através dos quais se torna 
possível dispor de módulos com portas 10G separados fisicamente do switch chassi Nexus 7010, mantendo 
as suas funcionalidades e licenças. Este extensor dispõe de 48 portas 1/10G SFP+ e 6 portas de uplink 40G 
QSFP. Como, neste momento, não existe a necessidade de módulos 40G no switch chassi, e o uplink dos 
extensores deve ser realizado através de portas QSFP (40G), faz-se necessária a aquisição de adaptadores 
do padrão QSFP para SFP+. Desta maneira será possível realizar a interligação entre os switches chassi e os 
extensores de fabric utilizando portas 10G (SFP+).

A conexão entre os extensores de fabric e os servidores pode ser realizada utilizando módulos SFP+/SFP ou 
cabos DAC (direct attach cable) – que dispensam a utilização de cordões óticos e são mais resistentes. 
Como  os  fabricantes  dos  servidores  não  garantem  a  compatibilidade  com  os  cabos  DACs  de  outros 
fabricantes,  existe  a  possibilidade  de  incompatibilidade  e,  por  este  motivo,  serão  mantidos  tanto  os 
módulos SFP+/SFP quanto os cabos DAC.

O módulo atual do Nexus 7010 de 8 portas 10G utiliza conexões do tipo X2, que já está em desuso no 
mercado, substituído pelo SFP+. Para que seja possível a utilização das portas 10G dos módulos legados, foi 
especificado um adaptador de X2 para SFP+.

Para que seja possível implementar a arquitetura proposta serão necessárias as seguintes licenças: licença 
de protocolos de roteamento layer 3 (para implementar o roteamento dinâmico), e licença Advanced LAN 
Enterprise para 4 VDC com sua licença incremental (para utilização de VDCs).

Na reestruturação da rede está prevista a separação física e lógica entre as conexões relacionadas ao Data 
Center (servidores de aplicação, banco de dados, backup) e as conexões de telecomunicações (rede de 
acesso dos usuários, conexões com as unidades remotas, interligações com outros órgãos do governo). Os 
equipamentos do Data Center ficam na sala-cofre e os relacionados a telecomunicações ficam em outra 
sala – sala de telecom. Por se tratar de um segmento da rede totalmente apartado do Data Center, serão 
utilizados  outros  dois  switches,  denominados  switches  de  telecom,  situados  na  sala  de  telecom,  para 
realizar suas conexões.

Cada switch de telecom terá 48 portas 10G com 4 portas 40G de uplink. As portas 40G são exigidas para 
suportar uma interligação entre módulos de 40G que futuramente podem vir a ser adquiridos. Inicialmente, 
o uplink será realizado utilizado as portas 10G.

Como estes switches de telecom podem ser fornecidos por diferentes fabricantes, também foi necessário 
especificar tranceptores SFP/SFP+ compatíveis, para possibilitar a conexão ao switch chassi.

Para realizar todas as conexões dos tranceptores SFP e SFP+ será necessária a aquisição de cordões ópticos 
de diferentes metragens e tipos.

Um terceiro objetivo desta reestruturação, conforme esboçado, é implementar o conceito de segurança em 
camadas, considerando um perímetro inicial de segurança mais próximo do acesso a redes externas e outro 
perímetro envolvendo todos os serviços e aplicações hospedados no Datacenter. Para tal, serão necessários 
dois  novos  firewalls,  com  respectivos  consoles  de  gerência  e  componente  para  segurança  do  DNS, 
garantindo uma camada adicional de proteção que atuará em ameaças de dia zero, além de elevar os níveis 
de  privacidade,  integridade  e  alta  disponibilidade  de  serviço  DNS  do  TJ  BA,  possibilitando  a  plena 
implementação da arquitetura proposta.

3.1.3.1 Logística de Implantação

A implantação dos equipamentos deverá ser feita seguindo os projetos lógico e físico definidos 
pelo CONTRATANTE.
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A execução dos serviços de planejamento, instalação e configuração dos switches e firewalls, bem como 
sua integração à rede já instalada e as alterações que ocorrerão no contexto do novo projeto do backbone 
da rede de dados do TJBA devem seguir o que está especificado nas etapas seguintes:

Etapa 01 – Planejamento e Design da Instalação

A  CONTRATADA  deverá  realizar  uma ou  mais  reuniões  técnicas  com o  corpo  técnico  designado  pelo 
CONTRATANTE com o objetivo de ser apresentada objetivamente ao projeto do backbone da rede de dados 
proposto, devendo sinalizar quaisquer inviabilidades ou ajustes necessários, propondo as alternativas e/ou 
melhorias no projeto com o foco em viabilizar a implementação. Para cada reunião, deverão ser elaboradas 
atas  para  registro  dos  pontos  abordados  e  consentimento  global,  que  subsidiarão  a  próxima  fase  da 
dinâmica de execução.

A  CONTRATADA  deverá  entregar  Documento  de  Instalação  tomando  como  base  todo  o  projeto 
apresentado pelo CONTRATANTE e as abordagens registradas nas atas de reunião, contendo o projeto e 
layout de conexão e proposta de configuração dos equipamentos; também deve conter plano de testes 
para validação do funcionamento pós-execução. Esse documento deverá ser entregue para avaliação e 
aprovação do CONTRATANTE para execução dos serviços.

Etapa 02 – Execução dos Serviços de Montagem, Instalação e Configuração

A CONTRATADA deverá montar, instalar e configurar o equipamento seguindo o Documento de Instalação 
aprovado pelo CONTRATANTE tanto no que se refere ao hardware quanto ao software do equipamento. As 
janelas de manutenção para execução dos serviços serão definidas pelo CONTRATANTE.

Etapa 03 – Realização do Plano de Testes

A  CONTRATADA  deverá  realizar  o  plano  de  testes  definido  previamente,  executando  a  correção  de 
eventuais problemas encontrados, conforme cronograma aprovado de instalação.

Etapa 04 – Realização da Transferência de Conhecimentos e Operação Assistida

A CONTRATADA deverá realizar uma sessão de transferência de conhecimento da instalação e configuração 
dos equipamentos e suas características gerais  para até 8 participantes,  registrando em ata a data de 
realização da sessão, o conteúdo abordado e a assinatura dos participantes, devendo ser entregue ao final 
dessa fase. Também deverá, após a implantação da solução, acompanhar os primeiros 20 dias (dias úteis) 
dentro  do  TJBA  para  correção  imediata  de  eventuais  problemas  e,  se  for  o  caso,  para  realização  de 
melhorias identificadas após a implantação. Por fim, deverá ainda realizar operação assistida nas 24 horas 
corridas pós implementação da solução, corrigindo, quando necessário, eventuais problemas decorrentes 
da execução.

Etapa 05 – Elaboração e Entrega da Documentação do Ambiente Instalado

A  CONTRATADA  deverá  entregar  ao  CONTRATANTE  toda  documentação  do  ambiente  instalado, 
descrevendo em detalhes todos os aspectos de configuração e instalação do equipamento.

3.1.4 Instrumentos Formais de Solicitação

A CONTRATADA será notificada, através de e-mail, da emissão da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço, 
devendo a mesma, no prazo de 01 (um) dia útil, acusar o seu recebimento, através de seu representante 
legal ou pessoa credenciada para tal, e providenciar a sua devolução ao CONTRATANTE, já assinada, no 
prazo de 02 (dois) dias úteis.

A solicitação de assistência técnica para os equipamentos cobertos pela garantia poderá ser feita tanto 
através  de sistema web-based (através  da  Internet)  ou  por  telefone no  horário  de  funcionamento do 
CONTRATANTE, devendo o número telefônico e/ou site web de acesso correspondente ser indicado pela 
CONTRATADA na documentação anexa ao faturamento.

3.1.5 Atendimento aos Prazos de Garantia

Os itens integrantes do Lote 1 de número 01, 02, 03, 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 14, listados no tópico 2.7.2 
Definição e  Justificativa  da  Solução  Adotada,  estarão  cobertos  pela  licença de  suporte,  manutenção e 
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assistência técnica na modalidade 24x7x4 para 02 unidades do equipamento Nexus 7010 C7010 (10 Slot) 
Chassis  (P/N:  N7K-C7010)  adquirida  pelo  PE041/2017  e  contrato  26/17-AQ.  Este  contrato  engloba 
quaisquer  módulos  e  acessórios  que  façam  parte  do  chassis  ou  que  sejam  necessários  ao  seu 
funcionamento,  bem  como  provê  suporte  e  atualizações  a  qualquer  tipo  de  software  presente  no 
equipamento (driver, firmware, sistema operacional, etc.).

Já os equipamentos listados nos itens integrantes do lote 1 de número 07, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 
e integrantes do lote 2 de número 02, 03 e 04, do tópico 2.7.3 Definição e Justificativa da Solução Adotada, 
deverão  ser  cobertos  por  uma  garantia  integral,  envolvendo  obrigatoriamente  a  substituição  dos 
componentes defeituosos por outros novos e sem defeitos, com características iguais ou superiores, por 60 
(sessenta)  meses,  contados  a  partir  da  data  de  emissão  do  Termo  de  Recebimento  Definitivo  pelo 
CONTRATANTE.

Para uma correta interpretação do parágrafo precedente, entender-se-á por “garantia integral” a cobertura 
de  todo  e  qualquer  defeito  ou  disfunção  ocorrido  no  equipamento  durante  o  período  contratado, 
independentemente  de  constatar-se  ou  não  falha  na  fabricação.  A  exclusão  de  responsabilidade  sob 
alegação de uso incorreto somente será admitida após reconhecimento pela Diretoria de Informática do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Durante o período de garantia dos produtos, a CONTRATADA comprometer-se-á a executar os serviços de 
manutenção corretiva  sem quaisquer  ônus  para  o  CONTRATANTE,  inclusive de  transporte  e  quaisquer 
despesas acessórias.

Para comprovar a disponibilidade da garantia, o licitante deverá informar a denominação, código ou part  
number que identifica o pacote de garantia a ser anexado no fornecimento do equipamento, acompanhado 
da descrição das condições nele contidas, comprovadas com documentação oficial do fabricante. Caso o 
fabricante não disponibilize um pacote de garantia que atenda às exigências do edital, o licitante deverá 
informar que a garantia será customizada e comprovar a disponibilidade da mesma mediante declaração 
oficial do fabricante.

A assistência técnica em garantia será prestada, obrigatoriamente, pelo fabricante dos equipamentos ou 
empresa  prestadora  de  serviços  de  assistência  técnica  devidamente  credenciada  pelo  mesmo.  Sob 
nenhuma hipótese será aceito que a CONTRATADA, na condição de revendedor, assuma a execução direta 
dos serviços de assistência técnica, os quais somente poderão ser prestados pelo fabricante e sua rede de 
assistência técnica autorizada. Caso a própria CONTRATADA seja assistência técnica autorizada, ela poderá 
intervir,  apenas,  como executora  dos  serviços,  sem prejuízo  da  obrigação  do  fabricante  de  atender  a 
garantia em todo e qualquer ponto da sua rede.

Em  atenção  aos  princípios  da  economicidade  e  da  eficiência,  será  exigido  que  a  CONTRATADA  seja 
solidariamente  responsável  pelos  serviços  de  garantia,  assumindo  perante  o  CONTRATANTE  a 
responsabilidade pelo cumprimento das obrigações dela decorrentes.

A solicitação de assistência técnica para os equipamentos cobertos pela garantia poderá ser feita tanto 
através de sistema web-based (através da Internet) ou por telefone de segunda a sexta-feira, no horário de 
funcionamento do CONTRATANTE, devendo o número telefônico e/ou site web de acesso correspondente 
ser  indicado  na  documentação  anexa  ao  faturamento.  Toda  vez  que  for  realizada  uma solicitação  de 
assistência  técnica,  doravante  denominada  de  Chamado  Técnico,  deverá  ser  gerado  um  número  da 
solicitação  de  assistência  técnica,  Número  do  Chamado  Técnico,  para  acompanhamento  pelo 
CONTRATANTE.

Todo o processo de acompanhamento dos Chamados Técnicos deverá ser centralizado. Para cada Chamado 
Técnico, deverá constar a data, hora e número de série do equipamento a ser atendido.

Em oportunidade da contratação, a CONTRATADA deverá indicar um Preposto, com atribuições de Gerente 
do Contrato,  o qual  terá  plenos poderes  de decisão por  parte  da empresa e  se responsabilizará  pelo 
fornecimento e pelos serviços de instalação, configuração, treinamento e atendimento em garantia. Pela 
parte do CONTRATANTE, as decisões operacionais serão tomadas pela Diretoria de Informática (DIN), que 
será incumbida de fiscalizar a execução e efetuar as notificações pertinentes. Na mesma oportunidade, o 
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Gerente  do  Contrato  apresentará,  perante  a  DIN  todos  os  contatos  e  informações  necessários  à 
operacionalização da garantia.

Em  caso  de  descumprimento  de  quaisquer  dos  dispositivos  e  exigências  listados  neste  tópico,  a 
CONTRATADA expõe-se às sanções previstas na minuta de contrato, as quais serão proporcionais ao atraso 
ocorrido além dos prazos de troca e conserto acima determinados.

Para ingressar às instalações do Poder Judiciário, todos os técnicos deverão portar identificação funcional 
(crachá) da respectiva empresa, prestadora dos serviços de assistência técnica.

Quando  do  fechamento  do  atendimento,  a  solução  encontrada  deverá  ser  registrada  no  chamado  e 
informada, por telefone, ao técnico do CONTRATANTE.

Na  data  de  expiração  do  contrato  todo  o  registro  de  ocorrências,  conhecimentos  e  procedimentos 
relacionados aos serviços executados – atualizado até as últimas atividades efetuadas – deverão ter sido 
transferidos ao CONTRATANTE, por meio de planilhas eletrônicas, em layout a ser definido pelas partes, de 
comum acordo, sendo esta condição indispensável para a devolução da garantia contratual.

3.1.6 Acordo de Nível de Serviço (ANS)

Para  o  acompanhamento  e  avaliação  dos  serviços  efetuados  pela  CONTRATADA  será  estabelecido  e 
utilizado o Acordo de Nível de Serviço (ANS) entre as partes. O ANS deve ser considerado e entendido pela 
CONTRATADA como um compromisso do padrão de serviço que assumirá junto ao CONTRATANTE.

Para os itens integrantes do lote 1 de número 07, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e integrantes do lote 2 
de número 02, 03 e 04, do tópico 2.7.3 Definição e Justificativa da Solução Adotada, o serviço deve estar 
disponível em regime 24x7 (24 horas por dia, 07 dias por semana, inclusive em dias não úteis). Os serviços 
deverão ser passíveis de realização em qualquer dia do ano, em qualquer horário (considerando sempre o 
horário local de Salvador -BA para a prestação do serviço). O tempo para solução definitiva do incidente, a 
partir da data e hora de abertura do chamado junto à CONTRATADA, deverá ser de até 04 (quatro) horas.

3.1.7 Acompanhamento da Execução

A CONTRATADA deverá indicar um Preposto para definir assuntos de natureza técnica e/ou administrativa 
e outros correlatos, o qual terá plenos poderes de decisão por parte da empresa e se responsabilizará pelo 
fornecimento e pela adequada prestação dos serviços.

Pela parte do CONTRATANTE, as decisões operacionais serão tomadas pelo Gestor do Contrato, que será 
incumbido  de  acompanhar  a  execução  e  efetuar  as  notificações  pertinentes,  podendo  exigir  da 
CONTRATADA,  a  qualquer  tempo,  esclarecimentos,  demonstrações  e  documentos  que  comprovem  a 
regularidade do contrato.

Para facilitar o planejamento e o controle de execução dos serviços, o Gestor do Contrato poderá convocar, 
em caso de necessidade, reuniões, às que o Preposto deverá concorrer no prazo máximo de cinco dias 
úteis.

3.1.8 Recebimento Provisório e Definitivo

No ato da entrega,  a CONTRATADA obterá do CONTRATANTE o Termo de Recebimento Provisório dos 
equipamentos. Após a entrega, será realizada verificação visando a comparar, a critério do CONTRATANTE, 
as características do equipamento recebido frente as especificações do edital.

Todos os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do Poder Judiciário, situado na Av. Luiz 
Viana  Filho,  nº.  4.289,  tel.  (71)  3360-2400 /  3360-2401,  Salvador,  Bahia,  CEP  41.730-101,  obedecendo 
rigorosamente  ao  horário  das  8h  às  11h30  e  das  13h  às  15h00,  acompanhado  da  nota  fiscal 
correspondente.

A contratada deverá fornecer os equipamentos em até 60 (sessenta) dias, contados a partir da publicação 
da Autorização de Fornecimento de Material (AFM) vinculada ao contrato celebrado entre as partes.

Já as licenças, deverão ser entregues através de CARTA EMITIDA PELO FABRICANTE contendo os PART 
NUMBERS contratados, o regime de suporte especificado no termo de referência, os dados de acesso do 
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CONTRATANTE ao portal de suporte do fabricante ou parceiro,  a vigência dos  serviços contratados, os 
dados do cliente e do fabricante, e registro informativo de que os produtos foram adquiridos através do 
licitante arrematante. Serão aceitas em formato digital ou impresso, via e-mail ou presencialmente.

Com relação aos equipamentos, o Termo de Recebimento Definitivo só será emitido caso se constate total 
e  estrita  correspondência  com  as  especificações  do  edital  e  proposta.  Qualquer  discrepância  ou 
substituição não autorizada pelo CONTRATANTE poderá motivar a rejeição do lote completo. Para o Lote 1, 
a emissão do Termo de Recebimento Definitivo consistirá na conferência dos PART NUMBERS dos itens 
entregues. Para o Lote 2, a emissão do Termo de Recebimento Definitivo dependerá da prévia instalação e 
energização dos equipamentos no Data Center do CONTRATANTE, de forma que todas as características e 
especificações técnicas possam ser validadas, sendo, para tal, necessário o acompanhamento do Preposto 
da CONTRATADA.

Com relação aos serviços e treinamentos contemplados nos Lotes 1 e 2, o Termo de Entrega Definitivo só 
se dará após a prestação dos serviços.

O  prazo  para  geração  do  Termo  de Recebimento Definitivo,  caso  os  equipamentos  estejam  em 
conformidade com as especificações do Edital, será de 15 (quinze) dias a partir da emissão do Recebimento 
Provisório.

3.1.9 Forma de Pagamento

A  CONTRATADA  deverá  apresentar  nota  fiscal  correspondente  ao  objeto  fornecido,  reservando-se  o 
CONTRATANTE o direito de não a atestar para pagamento se os dados constantes estiverem em desacordo 
com os dados da CONTRATADA ou, ainda, se o serviço prestado não estiver em conformidade com as 
especificações  apresentadas  neste  Termo  de  Referência,  ficando  o  pagamento  suspenso  até  a 
regularização.

O atesto na nota fiscal é condição indispensável para o pagamento desta. Na ausência do gestor, o atesto 
será dado por gestor substituto.

O atesto na nota fiscal referente aos equipamentos será realizado após o Termo de Recebimento Definitivo. 
O ateste na nota fiscal referente aos serviços e treinamentos será realizado após o Termo de Entrega 
Definitivo.

O pagamento será efetuado no prazo de 8 (oito) dias úteis, contados a partir do atesto da nota fiscal pelo 
gestor do contrato ou substituto.

O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta, nota de empenho e vinculado à 
conta corrente da CONTRATADA.

3.1.10 Transferência de Conhecimento

A transferência de conhecimento está prevista nesta contratação e inserida na Etapa 04 da Logística de 
Implantação, item 3.1.3.1, além dos treinamentos especificados nos itens 4.1.2, 4.1.3, 4.1.7.

3.1.11 Direitos de Propriedade Intelectual

 A CONTRATADA deverá entregar  ao CONTRATANTE toda e qualquer  documentação  gerada em 
função da prestação de serviços, objeto da contratação.

 A CONTRATADA não poderá divulgar quaisquer informações a que tenha acesso em virtude dos 
trabalhos a serem executados ou de que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução 
do objeto, sem autorização, por escrito, do CONTRATANTE.

 A  utilização  de  soluções  ou  componentes  proprietários  da  CONTRATADA  na  construção  de 
quaisquer artefatos  relacionados ao presente contrato,  que afetem a propriedade do produto, 
deverá ser formal e previamente autorizada pelo CONTRATANTE.
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3.1.12 Qualificação Técnica Profissional

A  Administração  se  resguarda  no  direito  de  realizar  diligência  junto  à  pessoa  jurídica  emitente  do 
Atestado/Declaração de Capacidade Técnica, visando obter informação sobre o serviço prestado e cópias 
dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado.

No caso de atestados emitidos por empresa privada, não serão considerados aqueles emitidos por empresa 
pertencente ao mesmo grupo empresarial da LICITANTE, sua subsidiária, controlada ou controladora nem 
aqueles emitidos por empresa na qual haja pessoa física ou jurídica que seja simultaneamente sócia da 
empresa emitente e da licitante.

A composição da equipe técnica deverá ser provida e dimensionada pela CONTRATADA, com referência no 
volume de serviço a ser executado e nos prazos exigidos/acordados, conforme especificado no objeto do 
contrato, estabelecendo adequada relação entre a quantidade e produtividade individual dos profissionais 
a serem utilizados pela CONTRATADA e o prazo contratual.

A equipe técnica deverá ser composta de profissionais especializados no serviço especificado neste Termo 
de Referência, sendo responsável por desempenhar atividades sob sua competência e garantir a plena 
entrega do serviço com a segurança e disponibilidade que os equipamentos necessitam. A equipe deverá 
incluir,  no  mínimo,  um  profissional  que  comprove  ter  ocupado  posição  de  liderança  de  equipes  de 
profissionais ou equipes de projetos, com referência mínima ao cargo de Gerente de Projeto.

Será exigido o acompanhamento da realização dos serviços por ao menos 1 (um) profissional certificado 
pelo fabricante dos equipamentos nas tecnologias necessárias à prestação do serviço, ficando a cargo do 
CONTRATANTE a aceitação das credenciais apresentadas pelo profissional indicado pela CONTRATADA.

Exclusivo para o Lote 1

A CONTRATADA deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, comprovando que o profissional responsável pelo serviço realizou instalação 
física e configuração de equipamentos de rede Cisco Nexus.

3.1.13 Descumprimento das Obrigações Contratuais

Constituem ilícitos  administrativos  as condutas  previstas nos arts.  184, 185 e 192,  da Lei  nº 9.433/05, 
sujeitando-se  os  infratores  às  cominações  legais,  especialmente  as  definidas  no  art.  186  do  mesmo 
diploma, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo, bem como as condutas previstas 
na legislação específica,  especialmente a Lei nº 10.520/02, art.  7º e Decretos Judiciários nº 12/2003 e 
44/2003.

4. Requisitos Técnicos Específicos (Art. 18, § 3º, III, a, 12)

4.1 Requisitos Técnicos

Item Descrição

LOTE 1

01 Módulo de supervisão do modelo SUP2E para o Switch chassi Cisco Nexus 7010
PN N7K-SUP2E (deverá ser totalmente compatível com o switch Cisco Nexus modelo 7010 existente).

02 Módulo de Fabric do modelo FAB-2 para o Switch chassi Cisco Nexus 7010
PN N7K-C7010-FAB-2 (deverá ser totalmente compatível com o switch Cisco Nexus modelo 7010 existente).

03
Módulo de expansão de portas com 48 portas 1/10G SFP+ para o Switch chassi Cisco Nexus 7010
PN N7K-F348XP-25=
Deverá ser totalmente compatível com o switch Cisco Nexus modelo 7010 existente nesse órgão.

04
Licença para protocolos de roteamento Layer 3 para o Switch chassi Cisco Nexus 7010
PN L-N7K-LAN1K9 (deverá ser totalmente compatível com o switch Cisco Nexus modelo 7010 existente).

05
Licença Advanced LAN Enterprise para 4 VDCs para o Switch chassi Cisco Nexus 7010
PN L-N7K-ADV1K9 (deverá ser totalmente compatível com o switch Cisco Nexus modelo 7010 existente).
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Item Descrição

06
Licença incremental para 4 VDCs para o Switch chassi Cisco Nexus 7010
PN L-N7K-VDC1K9 (deverá ser totalmente compatível com o switch Cisco Nexus modelo 7010 existente).

07

Extensor de fabric Cisco Nexus 2348 com 48 portas 1/10G SFP+, 6 portas de uplink 40G QSFP
PN N2K-C2348UPQ
Deverá ser acompanhado por fontes de alimentação e ventilação redundantes.
Deverá ser acompanhado por acessório de fluxo de ar PN NXA-AIRFLOW-SLV-E
Deverá ser totalmente compatível com o switch Cisco Nexus modelo 7010 existente nesse órgão.
Deverá ser acompanhado por dois cabos de força P/N CAB-250V-10A-BR.
Deverá ser acompanhado por serviço Smartnet por, no mínimo 60 (sessenta) meses.

08
Transceiver GBIC SFP+ 10G padrão SR
PN SFP-10G-SR-S (deverá ser totalmente compatível com o switch Cisco Nexus modelo 7010 existente).

09
Transceiver GBIC SFP 1G padrão SX
PN GLC-SX-MMD (deverá ser totalmente compatível com o switch Cisco Nexus modelo 7010 existente).

10
Transceiver GBIC SFP 1G padrão BaseT
PN GLC-TE (deverá ser totalmente compatível com o switch Cisco Nexus modelo 7010 existente).

11
Adaptador do padrão QSFP para SFP+
PN CVR-QSFP-SFP10G (deverá ser totalmente compatível com o switch Cisco Nexus modelo 7010 existente).

12
Cabo DAC (direct attach), metálico Cisco com GBICs de 10G SFP+, com 3 metros
PN SFP-H10GB-CU3M (deverá ser totalmente compatível com o switch Cisco Nexus modelo 7010 existente).

13
Cabo DAC (direct attach), metálico Cisco com GBICs de 10G SFP+, com 5 metros
PN SFP-H10GB-CU5M (deverá ser totalmente compatível com o switch Cisco Nexus modelo 7010 existente).

14

Converter interfaces X2-SFP+
PN CVR-X2-SFP10G
Deverá  ser  compatível  com o módulo  10  Gbps Ethernet  XL  Module (PN N7K-M108X2-12L)  instalado no 
switch Cisco Nexus modelo 7010 existente.

15
Comutador Ethernet com interfaces 40GbE
PNs: N9K-C93180YC-EX / CON-SNTP-93180YCX / QSFP-H40G-CU1M / N93-LAN1K9 / CON-ECMU-N93LAN
(deverá ser totalmente compatível com o switch Cisco Nexus modelo 7010 existente)

16
Transceiver GBIC SFP+ 10G padrão SR
PN SFP-10G-SR-S (Deverá ser totalmente compatível com o item 15 – Comutador Ethernet).

17
Transceiver GBIC SFP+ 10G padrão LR
PN SFP-10G-LR-S (Deverá ser totalmente compatível com o item 15 – Comutador Ethernet).

18
Transceiver GBIC SFP 1G padrão SX
PN GLC-SX-MMD (Deverá ser totalmente compatível com o item 15 - Comutador Ethernet).

19
Transceiver GBIC SFP 1G padrão LH
PN GLC-LH-SMD (Deverá ser totalmente compatível com o item 15 - Comutador Ethernet).

20
Cordão Ótico Monomodo, 2,5 metros,
Cordão ótico monomodo, 2,5 metros, duplex, com conexões LC/LC, certificado.

21
Cordão Ótico Monomodo 5 metros
Cordão ótico monomodo, 5 metros, duplex, com conexões LC/LC, certificado.

22
Cordão Ótico Multimodo 2,5 metros OM3
Cordão ótico multimodo, 2,5 metros, duplex, OM3, com conexões LC/LC, certificado.

23
Cordão Ótico Multimodo 5 metros OM3
Cordão ótico multimodo, 5 metros, duplex, OM3, com conexões LC/LC, certificado.

24 Serviços de instalação e configuração – conforme item 4.1.8

25 Serviços de consultoria – conforme item 4.1.8

26 Treinamento oficial em infraestrutura de Data Center – conforme item 4.1.2
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Item Descrição

27 Treinamento oficial comutador Ethernet com interfaces 40GbE – conforme item 4.1.3

Item Descrição

LOTE 2

1 DNS Seguro em Nuvem – conforme item 4.1.4

2 Firewall de Nova Geração – NGFW  Tipo 1– conforme item 4.1.5

3 Firewall de Nova Geração – NGFW  Tipo 2– conforme item 4.1.5

4 Console de Gerência de Firewall de Nova Geração NGFW– conforme item 4.1.6

5 Serviços de instalação e configuração – conforme item 4.1.8

6 Serviços de consultoria – conforme item 4.1.8

7 Treinamento Oficial Firewall de Nova Geração NGFW – conforme item 4.1.7

Para comprovação das especificações técnicas referentes aos itens do lote2, será obrigatória a apresentação de 
planilha contendo cada requisito técnico exigido e a indicação da página na documentação oficial do fabricante 
fornecida, onde o mesmo é citado.

4.1.1 Comutador Ethernet com Interfaces 40GbE

Características técnicas mínimas:

 1. Equipamento com operação na camada 3 do modelo OSI (Layer 3) e deverá possuir instaladas, no 
mínimo, 48 (quarenta e oito) slots para conexão de transceivers SFP+ em 10 Gigabit Ethernet;

 2. Deve possuir instaladas, no mínimo, 4 (quatro) slots para conexão de transceivers QSFP+ em 40 
Gigabit Ethernet. O suporte poderá ser provido por módulos de expansão, desde que não haja 
prejuízo para os 48 slots 10 Gigabit Ethernet especificadas no item anterior;

 3. Deve ser fornecido um cabo DAC (Direct Attached Cable) do tipo QSFP+ para interligação de 
switches do mesmo tipo;

 4. Deve possuir configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para a implantação de todas 
as funcionalidades descritas nesta especificação;

 5. Deve permitir o encaminhamento de “jumbo frames” em todas as portas (pacotes de 9000 bytes);
 6. Deve possuir no máximo 01 (um) RU’s (rack unit) e permitir instalação em rack padrão de 19 

(dezenove) polegadas, incluindo todos os acessórios necessários;
 7. Deve ser fornecido com fonte de alimentação interna com capacidade para operar em tensões de 

110V e 220V com comutação automática. Deve incluir fonte de alimentação redundante. Deve ser 
fornecido cabo de energia obedecendo o padrão NBR 14136;

 8. Uma única fonte de alimentação deverá ser capaz de sustentar a carga de todo o equipamento com 
todas as portas ativas;

 9. A ventilação do equipamento deverá seguir o fluxo onde o ar entra através das portas e com 
exaustão através das fontes;

 10. Será exigida garantia de 60 (sessenta) meses com entrega de peças/equipamentos de reposição no 
mesmo dia, 24 x 7, conforme especificado no item 3.1.5 Atendimento aos Prazos de Garantia;

 11. Gerenciamento:
 a. Possuir LEDs para a indicação do status das portas e atividade;
 b. Implantar os padrões abertos de gerenciamento de rede SNMP versões 1, 2 e 3, incluindo a 

geração de traps;
 c. Implementar a MIB privativa que forneça informações relativas ao funcionamento do 

equipamento;
 d. Possuir descrição completa da MIB implementada no equipamento, inclusive a extensão 

privativa;
 e. Implementar nativamente RMON;
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 f. Possuir 01 (uma) porta 10/100/1000BaseT, com conector RJ-45, para gerenciamento do 
equipamento. Esta porta será conectada na rede de gerenciamento e o switch deverá permitir 
a configuração de endereço IP próprio para gerenciamento;

 g. Possuir porta de console para ligação direta, de terminal RS-232 ou RJ-45 para acesso à 
interface de linha de comando. Poderá ser fornecida porta de console com interface USB;

 h. Implementar Telnet para acesso à interface de linha de comando;
 i. Suportar protocolo SSH, na versão 2, para gerenciamento remoto;
 j. Permitir a gravação de log externo (syslog);
 k. Possuir ferramentas para depuração e gerenciamento em primeiro nível, tais como debug, 

trace, log de eventos;
 12. Permitir o espelhamento do tráfego total de uma porta e de um grupo de portas para outra porta 

localizada no mesmo switch e em outro switch do mesmo tipo conectado à mesma rede local;
 13. Deve permitir a criação de links de agregação entre interfaces de dois equipamentos separados e 

idênticos, especificados nesta seção do edital, e pelo menos duas interfaces de um terceiro 
dispositivo que suporte 802.3ad, este que tratará o link redundante de forma transparente como se 
estivesse conectado a um único equipamento. Esta funcionalidade também é conhecida como 
Multi-Chassis Link Agregation, MultiChassis Etherchannel, Multi-Switch Link Aggregation (M-LAG) 
ou Virtual PortChannel;

 14. Deve possuir capacidade para, no mínimo, 125.000 (cento e vinte e cinco mil) endereços MAC na 
tabela de comutação;

 15. Deve ser fornecido com capacidade instalada para operar em conformidade com o padrão IEEE 
802.1Q para criação de redes virtuais, e deve permitir a criação de no mínimo 4000 VLANs;

 16. Deve possuir capacidade de comutação de, no mínimo, 1.2 Tbps, considerando sua operação em 
camada 2 e camada 3 do modelo OSI;

 17. Deve ter capacidade mínima de encaminhamento de 940 mpps (milhões de pacotes por segundo);
 18. Deve ser uma configuração nonblocking wire speed;
 19. Deve possuir o protocolo “Network Time Protocol” (NTP), autenticado, em IPv4 e IPv6, para a 

sincronização do relógio com outros dispositivos de rede, garantindo a alta efetividade e segurança 
na troca de mensagens com os servidores de tempo;

 20. Deve possuir funcionalidade de LLDP conforme o padrão IEEE 802.1ab, que permita o 
autodescobrimento do equipamento conectado na porta do switch. A detecção do equipamento 
conectado deve ocorrer de forma automática;

 21. Deve implementar Spanning Tree padrão IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple 
Spanning Tree) com filtros BPDU e spanning tree por vlan;

 22. Deve implementar tecnologia para monitoramento de tráfego baseado em fluxo, tal como sFlow, 
IPFIX, Netflow ou Netstream, garantindo a visibilidade do tráfego de rede;

 23. Segurança:
 a. Implementar mecanismo de autenticação para acesso local ou remoto ao equipamento 

baseada em um Servidor de Autenticação/Autorização do tipo RADIUS;
 b. Implementar filtragem de pacotes (ACL – Access Control List);
 c. Proteger a interface de comando do equipamento através de senha;
 d. Implementar mecanismos de AAA (Authentication, Authorization e Accounting);
 e. Implementar a criptografia de todos os pacotes enviados ao servidor de controle de acesso e 

não só os pacotes referentes à senha;
 24. Qualidade de Serviço (Quality of Service – QoS):

 a. Possuir a facilidade de priorização de tráfego através do protocolo IEEE 802.1p;
 b. Implementar controle de banda (traffic shaping);
 c. Implementar classificação de QoS baseado em lista de controles de acesso com parâmetros de 

camada 2, 3 e 4;
 25. Roteamento em camada 3 (layer 3):

 a. Deve implementar roteamento de pacotes em camada 3 do modelo OSI;
 b. Deve implementar PBR (Policy Based Routing);
 c. Deve implementar roteamento IPv4 e IPv6;
 d. Deve implementar os protocolos de roteamento dinâmicos OSPF e BGP (IPv4 e IPv6);
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 e. Deve implementar roteamento de tráfego multicast através do protocolo PIM-SM;
 f. Permitir a virtualização das tabelas de roteamento em camada 3 através de, por exemplo, 

“Virtual Routing and Forwarding” (VRF);
 g. Deve implementar VRRP conforme RFC 2338;
 h. Deverão ser fornecidos módulos (hardware) e licença(s) para o funcionamento completo de 

todas as funcionalidades de roteamento do switch, sem nenhuma restrição.

4.1.2 Treinamento Oficial em infraestrutura de Data Center

Deverá ser ministrado o curso oficial do fabricante Implementing Cisco Data Center Infrastructure (DCII) 6.1, 
com carga horária mínima de 30 (trinta) horas e emissão de certificado em nome do fabricante para uma 
turma de  até  5  (cinco)  alunos,  no  idioma português,  por  instrutor  oficialmente habilitado;  o  material 
didático, de fornecimento obrigatório, poderá ser em inglês.

A CONTRATADA será responsável pela disponibilização de todos os equipamentos, materiais, estações de 
trabalho e quaisquer outros recursos necessários para a perfeita realização do Treinamento.

Deverá ser realizado em um centro de treinamento oficial na cidade onde está situado o CONTRATANTE. 
Caso  não  exista  centro  de  treinamento  na  cidade,  deverá  ser  realizado  nas  dependências  do 
CONTRATANTE.

4.1.3 Treinamento Oficial comutador Ethernet com Interfaces 40GbE

Deverá ser ministrado o curso oficial do fabricante para  comutador Ethernet com interfaces 40GbE, com 
carga horária mínima de 30 (trinta) horas e emissão de certificado em nome do fabricante para uma turma 
de até 5 (cinco) alunos, no idioma português; o material didático, de fornecimento obrigatório, poderá ser 
em inglês.

A ementa do treinamento deve cobrir instalação, configuração e gerenciamento do comutador Ethernet 
com interfaces 40GbE.

A CONTRATADA será responsável pela disponibilização de todos os equipamentos, materiais, estações de 
trabalho e quaisquer outros recursos necessários para a perfeita realização do Treinamento.

Deverá ser realizado em um centro de treinamento oficial na cidade onde está situado o CONTRATANTE. 
Caso  não  exista  centro  de  treinamento  na  cidade,  deverá  ser  realizado  nas  dependências  do 
CONTRATANTE.

O treinamento deverá ser ministrado por instrutor oficialmente habilitado e abordar, no mínimo, os tópicos 
referentes a instalação, configuração e gerenciamento do comutador Ethernet com interfaces 40GbE.

4.1.4 DNS Seguro em Nuvem

Características técnicas mínimas:
 1. Deve possuir licenciamento válido, garantia e suporte técnico do fabricante por 60 (sessenta) 

meses;
 2. Deve ser do tipo Platform;
 3. Deve ser fornecido em pacotes de 1.000 (mil) licenças cada;
 4. A solução deve ser efetiva e permanecer ativa em todo momento, independentemente da 

conectividade do cliente;
 5. Dever causar impacto mínimo de performance para o usuário e no endpoint;
 6. Deve operar nativamente e permitir o uso de uma política geral de segurança na camada DNS;
 7. Deve integrar de forma simples no sistema de DNS atual do ambiente de produção, 

especificamente substituindo as referências de servidores recursivos externos em uso;
 8. As capacidades de segurança da solução não devem introduzir latência nas pesquisas durante a 

resolução DNS;
 9. Deve permitir proteger todas as plataformas cliente e servidor do ambiente que utilizem 

comunicação internet através de resolução DNS;
 10. Deve imediatamente reduzir a quantidade de recursos usados para obter visibilidade, prevenção e 

contenção de infecções malware no ambiente local e usuários remotos;
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 11. Deve implementar a prevenção (bloqueio) de malware avançado em diversos vetores de ataque;
 12. Deve bloquear tráfego de Comando e Controle (C&C, C2, CallBack, PhoneHome) para evitar 

exfiltração de dados e outros mecanismos de controle remoto implementados por malware e 
botnets;

 13. Deve utilizar tecnologia que implementa diversos métodos de descoberta e inteligência de ameaças 
proprietária;

 14. Deve realizar a detecção e prevenção de DGA’s (domain generation algorithm) em tempo real, 
permitindo a obtenção de inteligência e elementos de correlação com outras infraestruturas 
globais em uso no contexto observado;

 15. Deve permitir o uso de API programável e documentada para consulta, integração e complemento 
de inteligência de ameaças com sistemas externos;

 16. Não deve conflitar com nenhum sistema antivírus local ou posicionado em gateway;
 17. O mecanismo de proteção proativo e automático atuante na monitoração em tempo real da 

solução durante as pesquisas DNS não pode ser um elemento tipo add-on, ou seja, deve ser uma 
funcionalidade núcleo da solução, que não dependa de repasse de ações de bloqueio para sistemas 
externos como firewalls, IPS ou proxy no controle de acesso;

 18. A solução deve incorporar a capacidade de controle de acesso por categorias implementado em 
nível DNS mesmo quando não relacionadas a segurança;

 19. Deve permitir a definição de listas personalizadas de acesso, para permitir (whitelisting) e para 
bloqueio (blacklisting) incluindo a capacidade de fazer o upload das mesmas;

 20. A solução deve permitir o controle de acesso baseado em políticas que incorporem identidades 
como elementos de decisão de contexto de acesso, incluindo os decorrentes de capacidade de 
integração com Microsoft Active Directory como:
 a. Usuários;
 b. Grupos;
 c. Sistemas/endpoints;
 d. Redes, IP’s, CIDR;

 21. A solução não deve depender de listas locais, feeds, antivírus ou proxies para:
 a. Manutenção e automação do conteúdo das categorias de segurança padrão;
 b. Prover visibilidade e detecção de condições de “fast fluxing” (redes utilizadas por várias botnets 

para esconder os domínios utilizados para baixar malware ou hospedar sites web com phishing) 
de infraestruturas e domínios suspeitos, maliciosos e dinâmicos;

 c. Prover visibilidade e prevenção de exposição contra ataques incorporando “domain-
shadowing” (processo de criação de subdomínios por proprietários de domínio usando 
credenciais) e cadeias de acesso aos portais de distribuição de malware e ataques;

 22. Deve permitir estabelecer configurações que viabilizem a monitoração, prevenção e controle em 
redes remotas onde o endereçamento Internet mude em intervalos de tempo (dinâmico);

 23. Deve permitir a monitoração e prevenção em nível DNS para usuários fora da rede da empresa, 
utilizando para isto o mesmo serviço;

 24. Deve permitir a personalização de múltiplas páginas de bloqueio de acesso e uso em distintas 
políticas de forma simultânea;

 25. Deve permitir que condições de bloqueio sejam tratadas de forma diferente, incluindo recursos de 
by-pass configurável por usuários e códigos com tempos de duração preestabelecidos para 
contextos específicos de acesso e categorias;

 26. Deve permitir a delegação de acessos e permissões para administração de forma específica 
facilitando a tomada de decisão durante o gerenciamento de incidentes;

 27. Deve permitir a definição de critérios de integração com plataformas terceiras de forma específica 
pela interface de gerenciamento;

 28. Deve permitir configuração de mecanismo SAML (Security Assertion Markup Language) para 
autenticação, como okta, pingID, onelogin e outros, por definição de metadata;

 29. Deve permitir a utilização de mecanismo para implementar dois fatores de autenticação para 
acesso a console de gerenciamento, permitindo o uso de google authenticator;

 30. Não deve conflitar com nenhum sistema sandbox posicionado como endpoint em segmentos de 
rede ou plataforma gateway;
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 31. Não deve precisar de um mecanismo de firewall para bloqueio de exposição a ameaças em tempo 
real;

 32. Não deve precisar realizar nenhum tipo de inspeção profunda no tráfego internet para permitir o 
bloqueio de acesso a infraestruturas dinâmicas suspeitas, realizando a distribuição de ameaças ou 
comprometidas em tempo real;

 33. Não deve precisar de integração com proxy para bloqueio de ameaças em tempo real;
 34. Deve possuir a capacidade de estabelecer reputação, tagging e inteligência de domínios por 

mecanismos preditivos e dinâmicos, utilização de modelagem estatística e aproveitamento 
automático de utilização de domínios globalmente;

 35. Deve permitir o aproveitamento de visibilidade automática de comportamento e inteligência BGP 
ao intercambiar dados de rotas DNS com internet exchange providers em escala global;

 36. Não deve ser uma solução para configuração, manutenção, implementação e serviço de DNS 
autoritativo;

 37. Não deve ser uma solução para substituição de infraestrutura DNS interno, serviço DHCP ou 
firewall;

 38. Deve nativamente permitir estabelecer detecção, reputação e inteligência de infraestruturas e 
domínios por modelos automáticos de coocorrência em escala global (concorrência de acessos);

 39. Deve nativamente permitir estabelecer detecção, reputação e inteligência de infraestruturas pela 
monitoração automática de endereçamento IP e suas respectivas ASN incluindo atribuição DNS e 
correlação WHOIS automática;

 40. Deve nativamente e automaticamente permitir a monitoração através de uma modelagem 
contínua que quantifica, estabelece ranking e identifica padrões de utilização de infraestruturas, 
estabelecendo critérios de detecção e correlação com campanhas e mecanismos direcionados de 
ataques;

 41. A solução deve possuir um mecanismo automático de roteamento por anycast em escala global;
 42. A solução deve permitir páginas de bloqueio customizáveis, configuração de bypass ou sinkhole;
 43. Deve permitir um mecanismo de busca de inteligência para domínios, IP’s, HASH, incluindo a 

automação destas por uso de API’s;
 44. Não serão aceitas soluções IPAM (IP address management);
 45. Deve permitir implementar um mecanismo de integração com SPLUNK;
 46. Deve permitir implementar um mecanismo de integração com QRadar;
 47. A solução deve nativamente preparada para utilização com serviço amazon S3 bucket;
 48. Deve permitir proteger sistemas dentro e fora do perímetro de segurança;
 49. Deve ser capaz de alimentar inteligência de ameaças a plataformas SIEM (Security Information and 

Event Management);
 50. Deve ser capaz de monitorar a atividade de rede em tempo real;
 51. Deve ser capaz de monitorar a utilização de serviços em nuvem (cloud services) para identificar 

riscos e desenvolver atividades de conformidade de forma automática;
 52. Deve permitir a identificação de ataques direcionados;
 53. Deve entregar relatórios, filtros e capacidade de análise de eventos a partir dos mesmos;
 54. Deve permitir a comparação do tráfego DNS local e utilização de um domínio contra os padrões 

globais de tráfego;
 55. Deve permitir a visualização de informações além de endereços IP ou DNS, como o relacionamento 

inteiro com a ASN (autonomous system number);
 56. Deve permitir exportar logs DNS para um repositório terceiro para análise posterior;
 57. Deve possuir inteligência de ameaças atualizada de forma contínua em escala global (Internet) e 

customizada, criando um mecanismo dinâmico de reputação além de recursos padronizados de 
forma estática;

 58. Deve permitir, nativamente, o uso de inteligência gerada por tecnologia de virtualização de 
artefatos, sejam suspeitos ou maliciosos, incorporando-o diretamente no processo de defesa 
proativa em nível DNS de forma automática;

 59. O sistema operacional utilizado para a totalidade da análise virtual não deve:
 a. Ser instrumentado de forma aparente com quaisquer ferramentas de debugging, logging e 

tracking;
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 b. Ser portável por cópia simples para uso em sistema ou aplicação que não sejam nativos da 
solução;

 c. Requerer que a instalação, gerenciamento e manutenção do sistema operacional virtualizado 
seja feito pelo administrador;

 60. A capacidade de análise dinâmica não deve operacionalizada por um appliance virtual;
 61. Deve permitir análise de amostras e artefatos em sistemas Microsoft Windows 64 bits para 

Windows 7 e Windows 10;
 62. Deve permitir a realização de análise estática e dinâmica em amostras e artefatos para os seguintes 

formatos:
 a. PE32 (Portable Executable 32bits);
 b. Executables (.EXE);
 c. libraries (.DLL);
 d. Java archive (.JAR);
 e. Portable Document Format (.PDF) incluindo recursos javascript;
 f. Office documents (.RTF, .DOC(X), .XLS(X), .PPT(X));
 g. Formatos para quarentena como .VBN e .SEP;
 h. ZIP (.ZIP) como contenedor, não-recursivo e sem senha;
 i. Mime HTML (.MHTM);
 j. Documentos office baseados em XML (.DOC, .XLS, .PPT);
 k. Flash files (.SWF);
 l. URLs (como shortcuts, direto URL, incluindo detalhe forense de Javascript;

 63. Deve permitir o uso de uma API programável e documentada para:
 a. Automação de envios, pesquisas (query) em históricos e processo de análise;
 b. Automação na utilização de inteligência de ameaças para segurança de DNS, incluindo 

domínios, IP, URL e hashes de arquivos;
 64. Deve permitir consolidar, em uma única interface e de forma automática, a correlação de 

reputação de inteligência DNS de forma individualizada por domínios em escala global com 
resultados de análise dinâmica e estática de artefatos e indicadores comportamentais para 
ameaças malware (incluindo advanced persistent threats) em escala global;

 65. Recursos de análise virtualizada devem permitir a entrega de um relatório completo em formato 
JSON;

 66. Resultados de análise virtualizada devem permitir observar:
 a. Tempo de análise;
 b. Tipo de sistema operacional;

 67. A interface gráfica deve permitir realizar procuras por:
 a. Data: atual e período personalizado;
 b. Informação da mostra: IP, domínio, URL, checksum, indicativos comportamentais, caminho de 

execução, nome, ID, tags, mutex;
 c. Artefatos produzidos: IP, URL, MD5, SHA-1, SHA-256, mime type, file magic, caminho de 

execução, origem, identificação por assinatura antivírus, tag;
 d. Domínios: nome, IP, md5, sha-256, sha-1, tag;
 e. Endereços IP: origem (network address), destino (network address), domínio, sha-256, URL, 

ASN/Org, geolocation, behavioral indicator, tag;
 f. Informação de registro da plataforma Windows: nome, criado, deletado, tag;
 g. URL’s:  IP, host, URL’s md5, URL’s sha-256, URL’s sha-1, query string, protocolo, porta, caminho, 

referência, tag;
 h. Deve permitir múltiplas queries simultâneas utilizando os contextos nos itens anteriores;

 68. Deve permitir a identificação da sessão de análise: nome da virtual machine, hora, data, tempo de 
início e finalização, duração;

 69. Deve permitir a identificação de cada arquivo submetido por: file magic, file-type, sha-256, sha-1 e 
MD5;

 70. Deve permitir a identificação de indicadores comportamentais com descrição detalhada, incluindo 
o contexto de operação onde foi observado o comportamento, incorporando nível de ameaça, 
severidade, confiança, categoria e tag;
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 71. Deve permitir a descrição dos indicadores comportamentais suportados mesmo quando não 
detectados;

 72. Deve permitir associar cada indicador comportamental ao detalhe de cada componente da mostra 
avaliada:
 a. Processos;
 b. Artefatos;
 c. Informação de registro;
 d. Detecção antivírus;
 e. Estrutura;
 f. Caminho;
 g. Certificados, signing ou equivalente;

 73. Deve permitir detectar comunicação HTTP e reportar:
 a. Número de flows (comunicações);
 b. Endereço IP do servidor;
 c. Porta do servidor;
 d. Tipo de resposta do servidor (conteúdo);
 e. Timestamp;
 f. Method (get, post);
 g. Encoding type;
 h. Content-type;
 i. Response type;
 j. Response timestamp;
 k. Response encoding;
 l. User agent;
 m. Identificar o artefato que fez a comunicação;
 n. Disponibilizar a informação do cabeçalho (header) do servidor HTTP acessando conteúdo, 

nome do campo e valor;
 74. Deve permitir detectar comunicação DNS realizada pela mostra/artefato e reportar:

 a. Tipo de query;
 b. Query data;
 c. TTL;
 d. Query ID;
 e. Timestamp;
 f. Número de flows;
 g. Respostas de query;
 h. Authoritative (com tipos, dados, TTL, nome);
 i. Registro nameserver;

 75. Deve permitir detectar comunicação TCP/IP e reportar:
 a. Cada flow estabelecido;
 b. Origem e destino: IP, porta;
 c. Transport Protocol utilizado (icmp, http);
 d. Número de artefatos criados;
 e. Informação detalhada (correlação) de cada artefato relacionado à comunicação estabelecida;
 f. Número de pacotes;
 g. Número de bytes;
 h. Timestamp;
 i. Informação IP como: IP reverse-query, ASN, geolocation;

 76. Deve permitir obter, de forma gráfica, os detalhes da sequência cronológica de execução de 
mostras, criando um rastro forense gráfico do tipo:
 a. Sequência de execução;
 b. Processos invocados e cadeia de eventos;
 c. Alterações no registro;
 d. Alterações no sistema de arquivos;

 77. Deve permitir obter a seguinte informação de processos:
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 a. Processo e nome;
 b. Processo, nome do arquivo;
 c. Nome da imagem do processo;
 d. PID;
 e. Número de processos filhos;
 f. Identificação por nome de quaisquer processos filhos;
 g. Ações sobre arquivos;
 h. Ações sobre registro;
 i. Razão para ser avaliado;
 j. Linha de comando executada;
 k. Timestamp;
 l. Caminho atual (diretório);
 m. Correlação de cada artefato para: identificação, caminho de execução e associação;
 n. Lista de ações sobre sistema de arquivos por processo;
 o. Lista de ações sobre registro por processo;
 p. Lista de mutex por processo;

 78. Deve identificar artefatos e informar:
 a. Nome do artefato;
 b. Caminho de execução;
 c. Se o download é permitido;
 d. Tamanho;
 e. Número de imports;
 f. Número de exports;
 g. Assinaturas antivírus;
 h. Se está compactado;
 i. Assinatura do compactador;
 j. Sha-256;
 k. Md5;
 l. Timestamp;
 m. Mime type;
 n. Detalhes do certificado, signing;
 o. Criador;
 p. Leitura;
 q. Modificação;
 r. Seções do “portable executable”:

i. Endereço;
ii. Tipo;
iii. Tamanho virtual;
iv. Tamanho;
v. Entropia;
vi. Tipo de entropia;

 s. Cabeçalhos do “portable executable”:
i. Timestamp;
ii. Entry-point address;
iii. Informação de versão do linker;

 t. Lista de imports:
i. Nome da DLL;
ii. Símbolos importados;
iii. Endereço virtual;

 u. Lista de Exports:
i. Símbolos exportados;
ii. Número de argumentos;
iii. Endereço virtual;

 v. Detalhes javascript:
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i. Token, resumo;
ii. Token, tipo e valor;
iii. Lexemas, tipo e nomes;

 w. Com relação a atividade de registro:
i. Chaves criadas:

1. Nome;
2. PID;
3. Access list;
4. Options list;

ii. Chaves deletadas:
1. Nome;
2. PID;

iii. Chaves modificadas:
1. Nome;
2. PID;
3. Nome do valor;
4. Dados;
5. Valores de chaves deletadas;
6. Nome da chave;
7. PID;
8. Nome do valor deletado;

 x. Com relação a atividade de sistema de arquivos:
i. Caminho do arquivo;
ii. PID;
iii. Ação executada: criação, leitura, modificação, exclusão;

 y. Correlação em tempo-real para:
i. Contexto de dados entre mostras analisadas (incluindo o histórico mantido);
ii. Correlação, normalização no resultado de procuras realizadas;

 79. Deve permitir gravar automaticamente vídeo da sessão de análise;
 80. Deve permitir download da amostra original e seus artefatos, captura de tráfego (.pcap) e 

alterações de registro;
 81. Deve permitir download de relatório completo de análise no formato JSON.

4.1.5 Firewalls de Nova Geração – NGFW  Tipo 1 e NGFW Tipo 2

Características técnicas mínimas, comuns e aplicáveis  aos Firewalls  de Nova Geração NGFW Tipo 1 e 
NGFW Tipo 2:

1. Deve possuir licenciamento válido, garantia e suporte técnico do fabricante por 60 (sessenta) 
meses para o hardware, software e todas as funcionalidades: Statefull Inspection Firewall, 
virtualização/contextos, IPS, NGFW, Aplication Control, AntiMalware, Filtro de URL, Análise de 
Arquivos, Licença de Cluster Ativo-Ativo ou Ativo-Passivo e qualquer outra funcionalidade de 
software suportada pelos equipamentos;

2. Deve, juntamente ao item 4.1.6 – Console de Gerência de Firewall de Nova Geração NGFW, 
necessariamente ser de um mesmo fabricante;

3. Características de hardware:
a. Deve possuir pelo menos 8 (oito) interfaces de rede 10 Gbps SFP+ com seus respectivos 

transceivers 10 Gbps Multimodo SR lc-lc;
b. Além das 8 interfaces da configuração mínima, deve permitir acrescentar até 16 (dezesseis) 

interfaces de rede 10 Gbps SFP+;
c. Além das 8 interfaces da configuração mínima, deve permitir acrescentar até 8 (oito) interfaces 

de rede 40 Gbps QSFP+;
d. Deve possuir 1 (uma) interface de rede Gigabit dedicada para gerenciamento;
e. Deve possuir 1 (uma) interface do tipo console ou similar;
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f. Deve possuir 02 (duas) fontes de energia AC, redundante e hot-swappable com ajuste 
automático de tensão para operação nas tensões de 100 a 240-VAC/60 Hz;

4. Características gerais:
a. A plataforma deve ser otimizada para análise de conteúdo de aplicações em camada 7;
b. As funcionalidades de proteção de rede que compõem a plataforma de segurança podem 

funcionar em múltiplos appliances, desde que obedeçam a todos os requisitos desta 
especificação;

c. Deverá ser possível acessar o equipamento para aplicar configurações durante momentos onde 
o trafego é muito alto e a CPU e memória do equipamento estiverem com alto nível de 
utilização, através de isolamento entre o processamento de gerenciamento e o processamento 
do tráfego inspecionado;

d. Por cada um dos equipamentos que compõem a plataforma de segurança, entende-se o 
hardware e as licenças de software necessárias para o seu funcionamento;

e. Na data da proposta, nenhum dos modelos ofertados poderão estar listados no site do 
fabricante em listas de end-of-life e end-of-sale;

f. Todos os equipamentos fornecidos devem ser próprios para montagem em rack 19”, incluindo 
kit tipo trilho para adaptação se necessário e cabos de alimentação;

g. O software deverá ser fornecido em sua versão mais recente e atualizada;
h. O gerenciamento da solução deve suportar acesso via SSH, cliente ou WEB (HTTPS);
i. Os dispositivos de proteção de rede devem possuir pelo menos as seguintes funcionalidades:

i. Suporte a 1024 VLAN Tags 802.1q;
ii. Agregação de links 802.3ad e LACP;
iii. Roteamento multicast (IGMPv1/v2, PIM-SM, Bidir-PIM);  
iv. DHCP Relay;
v. DHCP Server;
vi. Jumbo Frames;
vii. Suportar sub-interfaces ethernet lógicas;
viii. Deve suportar os seguintes tipos de NAT:

1. NAT dinâmico (Many-to-1);
2. NAT dinâmico (Many-to-Many);
3. NAT estático (1-to-1);
4. NAT estático (Many-to-Many);
5. NAT estático bidirecional 1-to-1;
6. Tradução de porta (PAT);
7. NAT de Origem;
8. NAT de Destino;
9. Suportar NAT de Origem e NAT de Destino simultaneamente;
10. Deve implementar Network Prefix Translation (NPTv6) ou NAT66, prevenindo 

problemas de roteamento assimétrico;
11. NAT64 e NAT46;

j. Deve permitir monitorar via SNMP falhas de hardware, uso de recursos e estatísticas de uso 
das interfaces de rede;

k. Enviar log para sistemas de monitoração externos, simultaneamente;
l. Deve haver a opção de enviar logs para os sistemas de monitoração externos via protocolo TCP 

e SSL;
m. Proteção anti-spoofing;
n. Implementar otimização do tráfego entre dois equipamentos;
o. Para IPv4, deve suportar roteamento estático e dinâmico (RIPv2, BGP e OSPFv2);
p. Para IPv6, deve suportar roteamento estático e dinâmico;
q. Os dispositivos de proteção devem ter a capacidade de operar de forma simultânea em uma 

única instância de firewall, mediante o uso de suas interfaces físicas nos seguintes modos: 
modo sniffer (monitoramento e análise do tráfego de rede), camada 2 (L2) e camada 3 (L3);

r. Modo sniffer, para inspeção via porta espelhada do tráfego de dados da rede;
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s. Modo camada 2 (L2), para inspeção de dados em linha e ter visibilidade e controle do tráfego 
em nível de aplicação;

t. Modo camada 3 (L3), para inspeção de dados em linha e ter visibilidade e controle do tráfego 
em nível de aplicação operando como default gateway das redes protegidas;

u. Suporte a configuração de alta disponibilidade Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo:
i. Em modo transparente;
ii. Em layer 3;

v. A configuração em alta disponibilidade deve sincronizar:
i. Sessões;
ii. Configurações, incluindo, mas não limitado às políticas de Firewall, NAT, QoS e objetos de 

rede;
w. O HA (modo de alta disponibilidade) deve possibilitar monitoração de falha de link;
x. A configuração em alta disponibilidade deve possibilitar a instalação de cada membro do 

cluster, de forma que o sincronismo de sessões e configurações deve ocorrer sobre a camada 3 
(IP);

y. As características descritas deverão ser passíveis de comprovação por meio de documentação 
acessível no site do fabricante na Internet;

5. Controle por política de firewall:
a. Deve suportar controles por zona de segurança;
b. Deve suportar controles de políticas por porta e protocolo;
c. Deve suportar controle de políticas por aplicações, grupos estáticos de aplicações, grupos 

dinâmicos de aplicações (baseados em características e comportamento das aplicações) e 
categorias de aplicações;

d. Deve suportar controle de políticas por usuários, grupos de usuários, IPs, redes e zonas de 
segurança;

e. Deve suportar controle de políticas por país (geolocation);
f. Deve suportar controle, inspeção e decriptografia de SSL por política para tráfego de entrada 

(inbound) e Saída (outbound);
g. Deve suportar offload de certificado em inspeção de conexões SSL de entrada (inbound);
h. Deve decriptografar tráfego inbound e outbound em conexões negociadas com TLS 1.2;
i. Bloqueios dos seguintes tipos de arquivos: bat, cab, dll, exe, bin, zip, tar e mp3;
j. Suporte a objetos e regras IPV6;
k. Suporte a objetos e regras multicast;
l. Deve suportar no mínimo os seguintes tipos de negação de tráfego nas políticas de firewall: 

drop sem notificação do bloqueio ao usuário, drop com notificação do bloqueio ao usuário, 
TCP-Reset para o client, TCP-Reset para o server ou para ambos os lados da conexão;

m. Deve suportar controle por túnel VPN IPSec;
n. Deve implementar filtragem de URL;

6. Controle de aplicações:
a. Os dispositivos de proteção de rede deverão possuir a capacidade de reconhecer aplicações, 

independentemente de porta e protocolo, com as seguintes funcionalidades:
i. Deve ser possível a liberação e bloqueio exclusivo de aplicações sem a necessidade de 

liberação de portas e protocolos;
ii. Deve reconhecer pelo menos 1.700 (hum mil e setecentas) aplicações diferentes, incluindo, 

mas não limitado a: tráfego relacionado a peer-to-peer, redes sociais, acesso remoto, 
update de software, protocolos de rede, voip, áudio, vídeo, proxy, mensageiros 
instantâneos, compartilhamento de arquivos, e-mail;

iii. Deve reconhecer pelo menos as seguintes aplicações: bittorrent, gnutella, skype, facebook, 
linked-in, twitter, citrix, logmein, teamviewer, ms-rdp, vnc, gmail, youtube, http-proxy, 
http-tunnel, facebook chat, gmail chat, whatsapp, 4shared, dropbox, google drive, skydrive, 
db2, mysql, oracle, active directory, kerberos, ldap, radius, itunes, dhcp, ftp, dns, wins, 
msrpc, ntp, snmp, rpc over http, webex , google-docs;
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iv. Deve inspecionar o payload de pacote de dados com o objetivo de detectar, através de 
expressões regulares, assinaturas de aplicações conhecidas pelo fabricante, independente 
de porta e protocolo;

v. Para tráfego criptografado SSL, deve decriptografar pacotes a fim de possibilitar a leitura de 
payload para checagem de assinaturas de aplicações conhecidas pelo fabricante;

vi. Deve realizar decodificação de protocolos com o objetivo de detectar aplicações 
encapsuladas dentro do protocolo e validar se o tráfego corresponde à especificação do 
protocolo, incluindo, mas não limitado a Yahoo Instant Messenger usando HTTP. A 
decodificação de protocolo também deve identificar funcionalidades específicas dentro de 
uma aplicação, incluindo, mas não limitado a compartilhamento de arquivo dentro do 
Webex;

vii. Deve identificar o uso de táticas evasivas via comunicações criptografadas;
viii. Deve atualizar a base de assinaturas de aplicações automaticamente;
ix. Deve limitar a banda (download/upload) usada por aplicações (rate limiting) baseado no IP 

de origem, usuários e grupos do LDAP/AD;
x. Os dispositivos de proteção de rede devem possuir a capacidade de identificar o usuário de 

rede com integração ao Microsoft Active Directory (AD), com ou sem a necessidade de 
instalação de agente no Domain Controller nem nas estações dos usuários;

xi. Deve ser possível adicionar controle de aplicações em todas as regras de segurança do 
dispositivo, ou seja, não se limitando somente à possibilidade de habilitar controle de 
aplicações em algumas regras;

xii. Deve suportar, no mínimo, os seguintes métodos de identificação e classificação das 
aplicações: checagem de assinaturas e decodificação de protocolos;

xiii. Para manter a segurança da rede eficiente, deve suportar o controle sobre aplicações 
desconhecidas e não somente sobre aplicações conhecidas;

xiv. Deve permitir nativamente a criação de assinaturas personalizadas para reconhecimento 
de aplicações proprietárias na própria interface gráfica da solução, sem a necessidade de 
ação do fabricante, mantendo a confidencialidade das aplicações do ambiente do 
CONTRATANTE;

xv. A criação de assinaturas personalizadas deve permitir o uso de expressões regulares e 
contexto (sessões ou transações), usando posição no payload dos pacotes TCP e UDP e 
usando decoders de, pelo menos, os seguintes protocolos: HTTP, FTP, NBSS, DCE RPC, 
SMTP, Telnet, SSH, MS-SQL, IMAP, DNS, LDAP, RTSP e SSL;

xvi. O fabricante deve permitir a solicitação de inclusão de aplicações na base de assinaturas de 
aplicações;

xvii.Deve alertar o usuário quando uma aplicação for bloqueada;
xviii. Deve possibilitar que o controle de portas seja aplicado para todas as aplicações;
xix. Deve possibilitar a diferenciação de tráfegos Peer2Peer (ex.: Bittorrent, emule, neonet), 

possuindo granularidade de controle/políticas para os mesmos;
xx. Deve possibilitar a diferenciação de tráfegos de Instant Messaging (ex.: AIM, Hangouts, 

Facebook Chat), possuindo granularidade de controle/políticas para os mesmos;
xxi. Deve possibilitar a diferenciação e controle de partes das aplicações como, por exemplo, 

permitir o uso do chat e bloquear a chamada de vídeo;
7. Prevenção de ameaças:

a. Para proteção do ambiente contra ataques, os dispositivos de proteção devem possuir módulo 
de IPS integrado ao appliance de Firewall;

b. Deve incluir assinaturas de prevenção de intrusão (IPS) e bloqueio de arquivos maliciosos;
c. Deve sincronizar as assinaturas de IPS quando implementado em alta disponibilidade 

ativo/ativo ou ativo/passivo;
d. Deve implementar os seguintes tipos de ações para ameaças detectadas pelo IPS: permitir, 

permitir e gerar log, bloquear, bloquear IP do atacante por um intervalo de tempo e enviar tcp-
reset;

e. Deve permitir ativar, desativar e habilitar apenas em modo de monitoração as assinaturas de 
prevenção contra invasão;
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f. Exceções por IP de origem ou de destino devem ser possíveis nas regras e assinatura a 
assinatura;

g. Deve suportar granularidade nas políticas de IPS, possibilitando a criação de diferentes politicas 
por zona de segurança, endereço de origem, endereço de destino, serviço e a combinação de 
todos esses itens:
i. Deve permitir o bloqueio de vulnerabilidades;
ii. Deve permitir o bloqueio de exploits conhecidos;
iii. Deve incluir proteção contra ataques de negação de serviços;
iv. Deve possuir os seguintes mecanismos de inspeção de IPS:

1. Análise de padrões de estado de conexões;
2. Análise de decodificação de protocolo;
3. Análise para detecção de anomalias de protocolo;
4. IP Defragmentation;
5. Remontagem de pacotes de TCP;
6. Bloqueio de pacotes malformados;

v. Deve ser imune e capaz de impedir ataques básicos como: Syn flood, ICMP flood, UDP 
flood, etc.;

vi. Deve detectar e bloquear a origem de portscans;
vii. Deve bloquear ataques efetuados por worms conhecidos, permitindo ao administrador 

acrescentar novos padrões;
viii. Deve possuir assinaturas específicas para a mitigação de ataques DoS e DDoS;
ix. Deve possuir assinaturas para bloqueio de ataques de buffer overflow;
x. Deve possibilitar a criação de assinaturas customizadas pela interface gráfica do produto;
xi. Deve permitir usar operadores de negação na criação de assinaturas customizadas de IPS e 

anti-spyware, permitindo a criação de exceções com granularidade nas configurações;
xii. Deve permitir o bloqueio de vírus e spywares em, pelo menos, os seguintes protocolos: 

HTTP, FTP, SMB, SMTP e POP3;
xiii. Deve suportar bloqueio de arquivos por tipo;
xiv. Deve identificar e bloquear comunicação com botnets;
xv. Deve registrar na console de monitoração as seguintes informações sobre ameaças 

identificadas:
1. Nome da assinatura ou do ataque, aplicação, usuário, origem e o destino da 

comunicação, além da ação tomada pelo dispositivo;
xvi. Deve suportar a captura de pacotes (PCAP) por assinatura de IPS e controle de aplicação;
xvii.Deve possuir a função de proteção à resolução de endereços via DNS, identificando 

requisições de resolução de nome para domínios maliciosos de botnets conhecidas;
xviii. Os eventos devem identificar o país de onde partiu a ameaça;
xix. Deve incluir proteção contra vírus em conteúdo HTML e javascript, software espião 

(spyware) e worms;
xx. Deve oferecer proteção contra downloads involuntários usando HTTP de arquivos 

executáveis, maliciosos;
xxi. Deve ser possível a configuração de diferentes políticas de controle de ameaças e ataques 

baseada em políticas do firewall considerando usuários, grupos de usuários, origem, 
destino, zonas de segurança, etc., ou seja, cada política de firewall poderá ter uma 
configuração diferente de IPS, sendo essas políticas por usuários, grupos de usuário, 
origem, destino e zonas de segurança;

8. Análise de malware moderno:
a. Devido ao malware, hoje em dia, ser muito dinâmico e um antivírus comum reativo não ser 

capaz de detectá-los com a mesma velocidade que suas variações são criadas, a solução 
ofertada deverá possuir funcionalidades para análise de malware não conhecido, incluídas na 
própria ferramenta ou entregues mediante composição com outro fabricante;

b. Deve suportar operação em ambientes configurados para alta disponibilidade;
c. O dispositivo de proteção deve ser capaz de enviar arquivos trafegados para análise "in Cloud" 

ou local, onde o arquivo será executado e simulado em ambiente controlado;
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d. Deve permitir de forma automática a criação e manutenção de um histórico ou fluxo de 
trabalho forense no qual seja possível identificar:
i. Capacidade de inspeção de malware no ambiente de rede, mesmo quando não seja 

detectado inicialmente como malware, e movimento lateral;
e. Deve permitir selecionar, através de políticas granulares, quais tipos de arquivos sofrerão esta 

análise, incluindo, mas não limitado a: endereço IP de origem/destino, usuário/grupo do 
AD/LDAP, aplicação, porta, URL/categoria de URL de destino, tipo de arquivo e todas estas 
opções simultaneamente;

f. Deve suportar a monitoração, detecção e prevenção, em tempo real, de arquivos trafegados 
nos seguintes protocolos: HTTPS, FTP, HTTP, SMTP, IMAP, POP3, como também arquivos 
trafegados internamente entre servidores de arquivos usando SMB, em todos os modos de 
implementação: sniffer, transparente e L3;

g. Deve permitir especificar o tipo de arquivo, inclusive os comprimidos, que serão analisados em 
cada política de controle de malware, permitindo especificar um contexto de análise para 
redes, VLANs e outros objetos associados ao controle de acesso do ambiente protegido;

h. Deve permitir que seja definido o tamanho máximo dos arquivos a serem inspecionados;
i. Deve utilizar mecanismo de proteção baseado em reputação global em tempo real, permitindo 

que sejam adotadas ações automáticas de alerta e bloqueio de arquivos suspeitos ou malware 
já encontrado anteriormente;

j. O dispositivo não deve depender ou utilizar de forma exclusiva mecanismos de análise em 
ambiente virtualizado para que seja feita a detecção e o bloqueio de malware em tempo real;

k. A utilização de recursos de execução virtualizada não deve depender da configuração manual 
de imagens ou escolha de versões específicas de sistemas operacionais;

l.  Deve possui mecanismo blacklist para implementar controles customizados de forma 
automatizada;

m. Deve possui mecanismo whitelist para implementar controles customizados de forma 
automatizada;

n. Deve possui capacidade para detecção de malware em comunicações de entrada e saída, 
incluindo a detecção de mecanismos de Comando e Controle;

o. Deve identificar ataques como: ataques direcionados, zero day, exploração de vulnerabilidades, 
indicadores de obfuscação e indicadores de comprometimento automático;

p. Deve possuir tecnologia proprietária de execução para verificação de malware avançado, 
inclusive mecanismos tipo sandbox;

q. Deve implementar a identificação e capacidade de controle de acesso em tempo real nos 
seguintes tipos de arquivo: MSEXE, 9XHIVE, DMG, DMP, ISO, NTHIVE, PCAP, PGD, SYLKc, 
SYMANTEC, VMDK, DWG, IMG_PICT, MAYA, PSD, WMF, SCRENC, UUENCODED, PDF, EPS, 
AUTORUN, BINARY_DATA, BINHEX, EICAR, ELF, ISHIELD_MSI, MACHO, RPM, TORRENT, AMR, 
FFMPEG, FLAC, FLIC, FLV, IVR, MIDI, MKV, MOV, MPEG, OGG, PLS, R1M, REC, RIFF, RIFX, RMF, 
S3M, SAMI, SMIL, SWF, WAV, WEBM, 7Z, ARJ, BZ, CPIO_CRC, CPIO_NEWC, CPIO_ODC, JAR, LHA, 
MSCAB, MSSZDD, OLD_TAR, POSIX_TAR, RAR, SIS, SIT, ZIP, ZIP_ENC, ACCDB, HLP, MAIL, MDB, 
MDI, MNY, MSCHM, MSOLE2, MSWORD_MAC5, MWL, NEW_OFFICE, ONE, PST, RTF, TNEF, 
WAB, WP, WRI, XLW, XPS. Adicionalmente, deve implementar em tempo real a inspeção, 
detecção e bloqueio autônomo (prevenção sem a necessidade de integrar com sistemas de 
terceiros para que seja feito o bloqueio da ameaça) na rede para os seguintes tipos de 
arquivos: 7Z, ACCDB, ARJ, BINARY_DATA, BINHEX, BZ, CPIO_CRC, CPIO_NEWC, CPIO, ODC, 
EICAR, FLV, GZ, ISHIELD_MSI, JAR, JARPACK, LHA, MAIL, MDB, MDI, MNY, MSCAB, MSCHM, 
MSEXE, MSOLE2, MSWORD_MAC5, NEW_OFFICE, OLD_TAR, PDF, POSIX_TAR, PST, RAR, RTF, 
SIS, SIT, SWF, TNEF, WAB, WRI, XLW, XPS, ZIP, ZIP_ENC;

r. Deve implementar atualização a base de dados da rede de inteligência de forma automática;
s. Para recurso de análise virtualizada existente, deve ser mantido um histórico dos resultados de 

avaliações prévias de um arquivo e utilizar esta informação para determinar de forma 
configurável que o arquivo seja considerado malware a partir de certo limite;

t. Deve dispor de múltiplos motores e mecanismos de detecção e prevenção para verificação de 
malware e códigos maliciosos incluindo:
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i. Machine learning;
ii. Reputação global;
iii. Detecção customizada local por blacklist e regras customizadas de detecção de tráfego de 

rede;
iv. Análise dinâmica (sandbox);

u. O processo de análise de comunicações, malware e sua prevenção deve ocorrer em tempo real, 
não sendo aceitas tecnologias que dependam de verificações que induzam latência suficiente 
para postergar a entrega de arquivos ao seu destino original;

v. Deve permitir o download de malware identificado a partir da própria interface de gerência;
w. Caso a solução seja fornecida em appliance local, deve possuir, no mínimo, 20 ambientes 

controlados (sand-box) independentes para execução simultânea de arquivos suspeitos;
x. Caso sejam necessárias licenças de sistema operacional e software para execução de arquivos 

no ambiente controlado (sand-box), as mesmas devem ser fornecidas em sua totalidade, sem 
custos adicionais para o CONTRATANTE;

y. Deve suportar a análise de arquivos executáveis, DLLs e ZIP no ambiente controlado;
z. Deve suportar a análise de arquivos do pacote Microsoft Office (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, 

.pptx) e arquivos java (.jar e .class);
aa. Deve permitir o envio de arquivos para análise no ambiente controlado de forma automática;

9. Identificação de Usuários:
a.  Deve incluir a capacidade de criação de políticas baseadas na visibilidade e controle de quem 

está utilizando quais aplicações através da integração com serviços de diretório, autenticação 
via LDAP, Microsoft Active Directory e base de dados local;

b. Deve possuir integração com Microsoft Active Directory para identificação de usuários e 
grupos, permitindo granularidade de controle/politicas baseadas em usuários e grupos de 
usuários;

c. Deve possuir integração e suporte a Microsoft Active Directory para o sistema operacional 
Microsoft Windows Server 2008 e versões superiores;

d. Deve possuir integração com Radius para identificação de usuários e grupos, permitindo 
granularidade de controle/politicas baseadas em usuários e grupos de usuários;

e. Deve possuir integração com LDAP para identificação de usuários e grupos, permitindo 
granularidade de controle/politicas baseadas em Usuários e Grupos de usuários;

f. Deve permitir o controle, sem instalação de software cliente, em equipamentos que solicitem 
saída para Internet, para que antes de iniciar a navegação, seja exibido um portal de 
autenticação hospedado no firewall (Captive Portal);

10. Filtro de dados:
a. Deve permitir a criação de filtros para arquivos e dados pré-definidos;
b. Os arquivos devem ser identificados por extensão e assinaturas;
c. Deve permitir identificar e, opcionalmente, prevenir a transferência de vários tipos de arquivos 

(MS Office, PDF, etc.) identificados sobre aplicações (HTTP, FTP, SMTP, etc.);
d. Deve suportar a identificação de arquivos compactados e a aplicação de políticas sobre o 

conteúdo desses tipos de arquivos;
e. Deve suportar a identificação de arquivos criptografados e a aplicação de políticas sobre o 

conteúdo desses tipos de arquivos;
f. Deve permitir identificar e, opcionalmente, prevenir a transferência de informações sensíveis, 

incluindo, mas não limitado a número de cartão de crédito, possibilitando a criação de novos 
tipos de dados via expressão regular;

11. Geo-localização:
a. Deve suportar a criação de políticas por geo-localização, permitindo que o tráfego de 

determinado pais/países sejam bloqueados;
b. Deve possibilitar a visualização dos países de origem e destino nos logs dos acessos;
c. Deve possibilitar a criação de regiões geográficas pela interface gráfica e criar políticas 

utilizando as mesmas;
12. VPN:

a. Deve suportar VPN Site-to-Site;
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b. Deve suportar IPSec VPN;
c. A VPN IPSEc deve suportar:

i. 3DES;
ii. Autenticação MD5 e SHA-1;
iii. Diffie-Hellman Group 1, Group 2, Group 5 e Group 14;
iv. Algoritmo Internet Key Exchange (IKEv1 e v2);
v. AES 128, 192 e 256 (Advanced Encryption Standard);
vi. Autenticação via certificado IKE PKI;

d. Deve permitir habilitar, desabilitar, reiniciar e atualizar IKE gateways e túneis de VPN IPSEc a 
partir da interface gráfica da solução, facilitando o processo de troubleshooting;

e. Deve suportar SSL ou IPSec para “remote access VPN”;
Características técnicas específicas do Firewall de Nova Geração – NGFW Tipo 2

13. Características de hardware:
a. Deve possuir capacidade de processamento de, no mínimo, 30 (trinta) Gbps para tráfego 

stateful inspection multiprotocolo com a funcionalidade de firewall e controle de aplicações 
ativas simultaneamente, considerando-se para fins de métrica, ambientes de produção;

b.  Deve possuir capacidade de processamento de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) Gbps para 
tráfego stateful inspection multiprotocolo com a funcionalidade de firewall, controle de 
aplicações e IPS ativas simultaneamente, considerando-se para fins de métrica, ambientes de 
produção;

c. Suporte a, no mínimo, 30.000.000 (trinta milhões) de conexões simultâneas;
d. Suporte a, no mínimo, 200.000 (duzentas mil) novas conexões por segundo;
e. Suportar throughput mínimo de 14 (catorze) Gbps para IPSEC VPN com licenças habilitadas 

para no mínimo 20.000 (vinte mil) túneis Gateway-to-Gateway e/ou Client-to-Gateway;
f. Disco de, no mínimo, 400 (quatrocentos) GB para armazenamento de informações locais;
g. Além das 8 interfaces da configuração mínima, deve fornecer adicionalmente 8 interfaces de 

rede 10 Gbps SFP+, com seus respectivos transceivers 10Gbps Multimodo SR lc-lc;
h. Deve suportar a configuração mínima de 7 (sete) instâncias de virtualização para o firewall ou 

contexto de segurança;
Características técnicas específicas do Firewall de Nova Geração – NGFW Tipo 1

14. Solução de proteção DoS / DDoS:
a. Requisitos Gerais:

i. O sistema deve mitigar os ataques DDoS a uma taxa mínima de 1 milhão de pacotes por 
segundo, sem bloquear ou afetar, de forma perceptível, o tráfego legítimo;

ii. O sistema deve suportar um throughput mínimo de 1 Gbps de tráfego legítimo, podendo 
crescer até 10 Gbps de sua capacidade sem alterar qualquer componente de hardware ou 
software;

iii. O sistema deve suportar a mitigação de ataques IPv6;
iv. O sistema, quando colocado na linha, deve ser completamente transparente, sem 

introduzir nenhuma alteração na rede;
b. Proteção contra ataques de negação distribuída de serviço (DDoS):

i. O sistema deve mitigar os ataques DoS e Distributed DoS;
ii. O sistema deve proteger contra ataques TCP-SYN floods, TCP-SYN-ACK floods, TCP-FIN 

floods, TCP-RESET floods e TCP fragments flood;
iii. O sistema deve proteger contra ataques UDP floods, ICMP floods e IGMP floods;
iv. O sistema deve ter proteção contra SYN Flood;
v. O sistema deve ter proteção contra ataques DDoS originados por proxies;
vi. O sistema deve ter proteção contra ataques zero-day;
vii. O sistema deve ter um tempo de mitigação contra ataques desconhecidos, a partir da 

detecção, de 0-18 segundos;
viii. O sistema deve ter mecanismo de prevenção contra falsos positivos;
ix. O sistema deve ter proteção TCP Out-of–State Flood Attack;
x. O sistema deve ter proteção granular Connection-Limit;
xi. O sistema deve ter proteção Connection PPS Limit;
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xii. O sistema deve ter proteção contra ataques Brute Force;
xiii. O sistema deve ter proteção contra ferramentas de DOS conhecidas;
xiv. Proteção contra ataque DDoS Criptografado com SSL – a solução deve poder autenticar 

sessões SSL com módulo de criptografia SSL externo para autenticar sessões legítimas e 
bloquear sessões de ataques criptografadas pelo SSL;

c. Análise do Comportamento:
i. O sistema deve fornecer proteção DoS / DDoS em tempo real, com base em análise 

comportamental ou estatística. As soluções baseadas em limiares de qualquer tipo não 
devem ser suportadas, uma vez que geram falsos positivos;

ii. O sistema deve incluir um módulo que leve em consideração os parâmetros baseados em 
taxa, como Packet rate, connection rate, Mbps e application request rate e rate-invariant 
como Protocol breakdown, TCP flag distributions, ratio between inbound and outbound 
traffic, application request/response ratio e connections distribution; (melhorar a redação);

iii. O sistema deve analisar pelo menos os seguintes parâmetros com o módulo de análise 
comportamental ou estatística e, em seguida, ter a capacidade de criar automaticamente a 
assinatura em tempo real para mitigar o ataque emergente:
1. Packet checksums;
2. Packet Identification number;
3. Fragment offset;
4. Source IP address;
5. Ports numbers;
6. TCP Flags;
7. SIP URL’s (for VoIP anomalies);
8. DNS query ID (identification number);
9. Packet size;
10.  TTL (Time to Live);
11.  ToS (Type of Service);
12.  Destination IP address;
13.  TCP sequence numbers;
14.  HTTP URL’s;
15.  DNS Qcount;
16.  DNS Qname;

d. O sistema deve suportar proteção comportamental ou estatística contra o uso indevido do 
aplicativo ou da rede ou contra ataques DoS e DDoS. A proteção comportamental deve resultar 
na criação e implementação de assinaturas em tempo real para a mitigação de ataques no 
momento em que ocorram;

e. O sistema deve ter proteção contra vetores de ataques previamente desconhecidos;
f. Proteção DNS:

i. O sistema deve suportar a análise de comportamento de aplicativo baseada em DNS DDoS;
ii. O sistema, ao nível da análise comportamental ou das estatísticas de DNS, deve observar os 

seguintes parâmetros:
1. DNS ID;
2. DNS Query Count;
3. DNS Query;
4. Other;
5. Text;
6. A;
7. AAAA;
8. MX;
9. NAPTR;
10. PTR;
11. SOA;
12. SRV;
13. DNS An Query Count;
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g. O sistema deve suportar um método de proteção de DNS através de mecanismos de segurança 
positivos e negativos que permitem a proteção contra ataques;

h. O sistema deve suportar os sistemas de proteção do DNS Challenge para limitar o tráfego 
malicioso através de mecanismos de descarte de pacotes que reduzam falsos positivos;

i. O sistema deve permitir a criação de listas brancas (Whitelist) de subdomínios;
j. Administração:

i. O sistema deve suportar a administração centralizada para todos os módulos ou soluções 
de segurança oferecidas;

ii. O sistema deve suportar a administração através da CLI;
iii. O sistema deve suportar o gerenciamento via web browser para executar toda a 

configuração do sistema via GUI, usando um sistema de gerenciamento centralizado;
iv. O sistema deve suportar o controle de seu estado geral através do SNMP v2 ou v3;
v. A solução de gerenciamento deve suportar diferentes níveis de autorização para os 

usuários que administrarão o dispositivo;
vi. A solução de gerenciamento centralizada deve suportar vários administradores (pelo 

menos 5) para acesso simultâneo ao sistema via GUI;
k. Requisitos Técnicos Sistema de Administração Centralizada:

i. As licenças necessárias devem ser fornecidas com capacidade completa para realizar 
mudanças e configurações da solução de mitigação de ataques;

ii. O sistema deve suportar gerenciamento centralizado para todos os dispositivos que fazem 
parte da solução, incluindo seus módulos;

iii. O sistema deve permitir a configuração completa do dispositivo através da interface Web 
do usuário;

iv. O sistema deve suportar uma API padrão do para integração com aplicativos 
personalizados. A API oferecida deve ser gratuita;

v. API deve ser totalmente documentada;
vi. O sistema deve suportar acesso seguro HTTPS, SSH;
vii. O sistema deve suportar o envio de eventos a través de um syslog;
viii. O sistema deve suportar a configuração de uma solução através de scripts;
ix. O sistema deve suportar RADIUS ou autenticação local;
x. O sistema deve suportar o envio de alertas através de syslog e SNMP;
xi. O sistema deve suportar múltiplos destinos para SNMP e SYSLOGS;
xii. O sistema deve suportar a guarda de todas as configurações em um servidor remoto;
xiii. O sistema deve suportar múltiplos administradores logados simultaneamente na interface 

GUI;
xiv. O sistema deve suportar NTP;
xv. O sistema deve gerar um alarme para cada alteração administrativa feita no dispositivo;
xvi. O sistema deve fornecer MIBS completo;
xvii.O sistema deve suportar backups por SCP, FTP e SFTP;
xviii. O sistema deve suportar ferramentas de diagnósticos como core dumps, arquivos 

de configurações, logs, etc.;
xix. O sistema deve suportar REST sobre HTTPS;
xx. O sistema deve suportar pelo menos 1000 dispositivos administrados;

l. Módulo de relatórios de histórico de segurança:
i. O sistema deve suportar relatórios históricos em formatos HTML e PDF;
ii. O sistema deve suportar a geração de relatórios de segurança para todos os dispositivos 

implantados;
iii. O sistema deve fornecer estatísticas, relatórios detalhados e gráficos para cada proteção, 

mostrando seu impacto no tráfego durante os últimos 5 minutos, 1 hora, 24 horas, 7 dias 
ou um intervalo personalizado especificado;

iv. O sistema deve suportar a geração de relatórios de e-mail com estatísticas detalhadas e 
gráficos para cada grupo de proteção;

m. Licenciamento:
i. Deve possuir licenciamento para 2 Gbps;

41/54



15. Características de hardware:
a. Deve possuir capacidade de processamento de, no mínimo, 12 (doze) Gbps para tráfego 

stateful inspection multiprotocolo com a funcionalidade de firewall e controle de aplicações 
ativas simultaneamente, considerando-se para fins de métrica, ambientes de produção;

b.  Deve possuir capacidade de processamento de, no mínimo, 10 (dez) Gbps para tráfego stateful 
inspection multiprotocolo com a funcionalidade de firewall, controle de aplicações e IPS ativas 
simultaneamente, considerando-se para fins de métrica, ambientes de produção;

c. Suporte a, no mínimo, 9.000.000 (nove milhões) de conexões simultâneas;
d. Suporte a, no mínimo, 68.000 (sessenta e oito mil) novas conexões por segundo;
e. Deve suportar throughput mínimo de 6 (seis) Gbps para IPSEC VPN com licenças habilitadas 

para no mínimo 10.000 (dez mil) túneis Gateway-to-Gateway e/ou Client-to-Gateway;
f. Disco de, no mínimo, 200 (duzentos) GB para armazenamento de informações locais;

16. Deve suportar a configuração mínima de 3 (três) instâncias de virtualização para o firewall ou 
contexto de segurança.

4.1.6 Console de Gerência de Firewall de Nova Geração NGFW

Características técnicas mínimas:

 1. Deve possuir licenciamento valido, garantia e suporte técnico do fabricante por 60 (sessenta) 
meses;

 2. Deve ser do mesmo fabricante que os itens especificados em 4.1.5;
 3. A solução ofertada deverá ser entregue com hardware appliance dedicado e licenças, assim como 

qualquer outro componente necessário a seu pleno funcionamento;
 4. Características físicas:

 a. Possuir fontes de alimentação hot-plug em redundância (1+1);
 b. Capacidade mínima de armazenamento de 1,8 (um vírgula oito) TB em RAID-1;
 c. Suportar no mínimo 12.000 (doze mil) logs/flows por segundo;
 d. Possuir interfaces de rede Ethernet com as seguintes características:

i. No mínimo 02 (duas) portas RJ-45 1 (um) GbE;
ii. No Mínimo 02 (duas) portas SFP+ 10Gbps;

 5. As funcionalidades de gerência e retenção de logs que compõem a plataforma de segurança podem 
funcionar em múltiplos appliances, desde que obedeçam a todos os requisitos desta especificação;

 6. Deve centralizar logs e relatórios usando uma única interface de gerenciamento;
 7. O gerenciamento da solução deve suportar acesso via SSH, cliente ou WEB (HTTPS) e API aberta;
 8. O armazenamento poderá ser realizado através de composição com solução de terceiros, como por 

exemplo, SIEM (Security Information and Event Management);
 9. Não será permitida a instalação de cliente para administração do appliance de firewall;
 10. O gerenciamento deve permitir/possuir:

 a. Visualização de logs e relatórios relacionados às políticas de firewall e controle de aplicação;
 b. Visualização de logs e relatórios relacionados ao IPS, Controle de Aplicação e Anti-Malware;
 c. Visualização de logs e relatórios relacionados às políticas de Filtro de URL;
 d. Monitoração de logs;
 e. Ferramentas de investigação de logs;
 f. Visualização das capturas de pacotes realizadas nos ataques detectados;
 g. Acesso concorrente de administradores;

 11. Deve possuir um mecanismo de busca por comandos no gerenciamento via SSH, facilitando a 
localização de comandos;

 12. Deve suportar bloqueio de alterações, no caso acesso simultâneo de dois ou mais administradores;
 13. Deve suportar a definição de perfis de acesso à console, com permissões granulares como: acesso 

de escrita, acesso de leitura, criação de usuários, alteração de configurações;
 14. Deve suportar autenticação integrada ao Microsoft Active Directory (AD) e servidor Radius;
 15. Deve possibilitar a geração de logs de auditoria detalhados, informando a configuração realizada, o 

administrador que a realizou e o horário da alteração;
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 16. Deve ter capacidade de gerar relatórios gráficos que permitam visualizar as mudanças na utilização 
de aplicações na rede no que se refere a um período de tempo anterior, permitindo comparar os 
diferentes consumos realizados pelas aplicações no decorrer do tempo;

 17. Deve prover relatórios com visão correlacionada de aplicações, ameaças (IPS, Antivírus e Anti-
Spyware), URLs e filtro de arquivos, para melhor diagnóstico e resposta a incidentes;

 18. Deve permitir a criação de painéis (dashboards) ou relatórios customizados com, no mínimo, as 
seguintes informações: visibilidade do tráfego de aplicativos, usuários, categorias de URL, ameaças 
identificadas pelo IPS, malware detectado, aplicações mais utilizadas, protocolos mais utilizados, 
principais atacantes (com informação de geolocalização);

 19. Deve possibilitar a coleta de estatísticas de todo o tráfego associado aos dispositivos de segurança;
 20. Deve prover uma visualização sumarizada das aplicações e URLs que geraram tráfego associado à 

solução;
 21. Deve possuir mecanismo "drill-down" para navegação nos dashboards em tempo real;
 22. Deve ser possível exportar os logs em CSV;
 23. Deve permitir que os logs e relatórios sejam rotacionados automaticamente em função do tempo 

em que estão armazenados na solução;
 24. Deve exibir as seguintes informações, de forma histórica ou em tempo real:

 a. Situação do dispositivo e do cluster;
 b. Principais aplicações;
 c. Principais aplicações por risco;
 d. Principais ameaças;
 e. Uso de CPU e memória;

 25. No mínimo, os seguintes relatórios devem ser gerados:
 a. Resumo gráfico de aplicações utilizadas;
 b. Principais aplicações por utilização de largura de banda de entrada e saída;
 c. Principais aplicações por taxa de transferência de bytes;
 d. Principais hosts por número de ameaças identificadas;
 e. Atividades de um usuário específico e grupo de usuários do AD/LDAP, incluindo aplicações 

acessadas, categorias de URL e ameaças de rede vinculadas a este tráfego;
 f. Deve permitir a criação de relatórios personalizados;

 26. Deve gerar alertas automáticos via:
 a. Email;
 b. SNMP;
 c. Syslog;

 27. O gerenciamento deve permitir/possuir:
 a. Criação e administração de políticas de firewall e controle de aplicação;
 b. Criação e administração de políticas de IPS e Anti-Malware;
 c. Criação e administração de políticas de Filtro de URL;
 d. Uso de palavras chaves e cores para facilitar identificação de regras;
 e. Alertas de alterações, no caso acesso simultâneo de dois ou mais administradores;
 f. Definição de perfis de acesso à console com permissões granulares como: acesso de escrita, 

acesso de leitura, criação de usuários e alteração de configurações;
 g. Autenticação integrada ao Microsoft Active Directory (AD) e servidor Radius;
 h. Localização das regras em que um endereço IP, IP Range, subnet ou objetos estão sendo 

utilizados;
 i. Backup das configurações e rollback de configuração para a última configuração salva;
 j. Mecanismo de validação das políticas, avisando quando houver regras que, ofusquem ou 

conflitem com outras;
 k. Visualização e comparação de configurações atuais, configuração anterior e configurações 

antigas.

4.1.7 Treinamento Oficial Firewall de Nova Geração NGFW

Deverá ser ministrado o curso oficial do fabricante para o Firewall  de Nova Geração NGFW, com carga 
horária mínima de 30 (trinta) horas e emissão de certificado em nome do fabricante para uma turma de até 
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5 (cinco) alunos,  no idioma português; o material didático, de fornecimento obrigatório, poderá ser em 
inglês.

A CONTRATADA será responsável pela disponibilização de todos os equipamentos, materiais, estações de 
trabalho e quaisquer outros recursos necessários para a perfeita realização do Treinamento.

Deverá ser realizado em um centro de treinamento oficial na cidade onde está situado o CONTRATANTE. 
Caso  não  exista  Centro  de  Treinamento  na  cidade,  deverá  ser  realizado  nas  dependências  do 
CONTRATANTE.

O  treinamento  deverá  ser  ministrado  por  instrutor  oficialmente  habilitado  e  abordar,  no  mínimo,  os 
seguintes tópicos:

1. Descrever conceitos e cenários de instalação;

2. Executar configurações iniciais;

3. Descrever como gerenciar QoS e NAT;

4. Descrever conceitos de Inteligência;

5. Descrever implantação de políticas de controle de arquivos;

6. Implantar políticas de prevenção de intrusão;

7. Configuração e componentes de VPN;

8. SSL Decryption.

4.1.8 Serviços de instalação, configuração e consultoria (banco de horas)

4.1.8.1 Requisitos comuns aos serviços de instalação e configuração referentes aos lotes 1 e 2:

 A equipe técnica apresentada pela CONTRATADA deverá dispor de 1 (um) gerente de projeto com 
experiência  comprovada em serviços  similares  e  ao menos 1  (um) profissional  certificado pelo 
fabricante dos equipamentos nas tecnologias necessárias à prestação do serviço;

 Deverão ser focados na implantação da topologia descrita no item 3.1.2.1 Descrição da Topologia e 
no item 3.1.3 Descrição da Solução e Arquitetura Física;

 A  implantação  deverá  ser  realizada  de  maneira  que  implique  no  mínimo  possível  de 
indisponibilidade na rede do CONTRATANTE;

 Toda atividade relacionada à implantação da solução que necessite de interrupção na rede deverá 
ser feita fora do horário de expediente e com aprovação do CONTRATANTE;

 Os serviços deverão ser planejados para serem executados em dias sequenciais;

 Compreende  a  apresentação  prévia,  pela  CONTRATADA,  de  Projeto  Técnico  que  deverá 
contemplar,  de  uma  forma  integrada,  o  diagrama  físico  e  lógico  da  rede  com  todos  os 
equipamentos  e  módulos  da  solução,  as  configurações  lógicas  que  serão  realizadas  em  cada 
equipamento e o cronograma detalhado das atividades, para o que contará com apoio da equipe 
técnica do CONTRATANTE, abrangendo:

o A implantação da topologia descrita no item 3.1.2.1 Descrição da Topologia e no item 3.1.3 
Descrição da Solução e Arquitetura Física;

o Análise,  adequação  e  documentação  detalhada  da  topologia,  a  ser  aprovada  pelo 
CONTRATANTE,  alinhada  às  técnicas,  tecnologias  e  boas  práticas  adequadas  aos 
equipamentos envolvidos na solução;

o Desenho físico e lógico do ambiente de Data Center, retratando as camadas 02 e 03 do 
modelo OSI, para atender às premissas definidas na Descrição da Topologia, com foco em 
alta disponibilidade e alto throughput;
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o O prazo para entrega, pela CONTRATADA, do projeto de instalação e configuração será de 
até 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão da autorização de fornecimento emitida 
pelo CONTRATANTE;

o Caso  o  CONTRATANTE  não  aprove  o  projeto  de  instalação  e  configuração  dos 
equipamentos, a CONTRATADA deverá corrigi-lo e reapresentá-lo ao gestor para aprovação 
no prazo máximo de 10 (dez) dias.

 Deverá ser fornecida, em meio magnético, a documentação completa da implantação da solução;

 A partir da emissão da ordem de serviço por parte do CONTRATANTE, a CONTRATADA terá um 
prazo  de  30  dias  para  a  execução  do  serviço  de  implantação  do  Projeto  Técnico,  incluindo  a 
instalação e configuração de todos os equipamentos;

 Caso  ambos  os  lotes  não  sejam  arrematados  por  uma  única  licitante,  as  respectivas  equipes 
deverão  trabalhar  de  forma  integrada,  alinhadas  aos  objetivos  do  projeto,  buscando  a 
compatibilidade  entre  os  cronogramas  propostos  e  evitando  programar  atividades  que  gerem 
impacto no trabalho da outra equipe.

o Eventuais  divergências  de entendimento entre as  equipes,  caso não seja  alcançado um 
consenso, serão dirimidas, em caráter definitivo, pela equipe técnica do CONTRATANTE.

Os serviços de instalação e configuração serão adquiridos na modalidade de “USTi – Unidade de Serviço em 
Tecnologia  da  Informação”,  sob  demanda,  conforme  item  adquirido  e  respectiva  quantidade  mínima 
prevista.

O CONTRATANTE solicitará a aquisição do serviço respectivamente ao lote de produtos adquirido,  não 
devendo adquirir os serviços em quantidade inferior à quantidade de itens adquiridos.

O  catálogo  de  serviços  apresentado  no  item  4.1.8.2  abaixo  deve  necessariamente  ser  utilizado  como 
referência  para  qualquer  nova  solicitação  de  serviço,  possibilitando  o  cálculo  da quantidade  de  USTis 
associada a cada serviço.

4.1.8.2 Catálogo de serviços

Lote 1:

Item Descrição
Item com 
descrição 

dos serviços

Aquisição 
total

Aquisição 
mínima

USTi para 
aquisição 
mínima

Total de 
USTi para 
aquisição 
1 unidade

Total de 
USTi para 
aquisição 

total

1
Módulo de supervisão do modelo 
SUP2E para o Switch chassi Cisco 
Nexus 7010  

4.1.8.3 4 1 12 12 48

2
Módulo de Fabric do modelo FAB-2 
para o Switch chassi Cisco Nexus 
7010  

4.1.8.3 10 1 12 12 120

3
Módulo de expansão de portas com 
48 portas 1/10G SFP+ para o Switch 
chassi Cisco Nexus 7010  

4.1.8.3 4 1 12 12 48

4
Licença para protocolos de 
roteamento Layer 3 para o Switch 
chassi Cisco Nexus 7010

4.1.8.3 2 1 20 20 40

5
Licença Advanced LAN Enterprise 
para 4 VDCs para o Switch chassi 
Cisco Nexus 7010  

4.1.8.3 2 1 20 20 40
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6
Licença incremental para 4 VDCs 
para o Switch chassi Cisco Nexus 
7010

4.1.8.3 2 1 20 20 40

7
Extensor de fabric Cisco Nexus 2348 
com 48 portas 1/10G SFP+, 6 portas 
de uplink 40G QSFP

4.1.8.3 4 1 14 14 56

8
Transceiver GBIC SFP+ 10G padrão 
SR

4.1.8.3 216 36 18 0,5 108

9 Transceiver GBIC SFP 1G padrão SX 4.1.8.3 48 6 12 2 96

10
Transceiver GBIC SFP 1G padrão 
BaseT

4.1.8.3 24 6 12 2 48

11
Adaptador do padrão QSFP para 
SFP+

4.1.8.3 24 6 12 2 48

12
Cabo DAC (direct attach), metálico 
Cisco com GBICs de 10G SFP+, com 3 
metros

4.1.8.3 200 10 12 1,2 240

13
Cabo DAC (direct attach), metálico 
Cisco com GBICs de 10G SFP+, com 5 
metros

4.1.8.3 80 8 12 1,5 120

14
Comutador Ethernet com interfaces 
40GbE

4.1.8.3 2 1 14 14 28

15
Transceiver GBIC SFP+ 10G padrão 
SR

4.1.8.3 48 6 12 2 96

16
Transceiver GBIC SFP+ 10G padrão 
LR

4.1.8.3 48 6 12 2 96

17 Transceiver GBIC SFP 1G padrão SX 4.1.8.3 48 6 12 2 96

18 Transceiver GBIC SFP 1G padrão LH 4.1.8.3 48 6 12 2 96

TOTAL 1.465

Lote 2:

Item Descrição
Item com 
descrição 

dos serviços

Aquisição 
total

Aquisição 
mínima

USTi para 
aquisição 
mínima

Total de 
USTi para 
aquisição 
1 unidade

Total de 
USTi para 
aquisição 

total

1
Serviço de Instalação do DNS Seguro 
em Nuvem

4.1.8.4 3 0 0 32 96

2
Serviço de Instalação do Firewall de 
Nova Geração -  NGFW  Tipo 1

4.1.8.5 2 0 0 125 250

3
Serviço de Instalação do Firewall de 
Nova Geração -  NGFW  Tipo 2

4.1.8.5 2 0 0 125 250

4
Serviço de Instalação do Console de 
Gerência de Firewall de Nova 
Geração NGFW

4.1.8.6 2 0 0 24 48

TOTAL 644

46/54



4.1.8.3 Serviços de instalação específicos para o Lote 1:

 Devem ser executadas as seguintes atividades:

o Instalação física dos equipamentos nas dependências do CONTRATANTE;

o Adequação de firmware e/ou sistema operacional dos equipamentos para o último nível 
estável;

o Realização  de  testes  em  todas  as  portas  e  módulos  dos  equipamentos,  e  geração  de 
relatório com os resultados;

o Configuração da gerência para pelo menos 02 usuários, utilizando políticas de RBAC;

o Configuração de informações para a gerência do ambiente;

o Configurações de coleta de informações através do protocolo SNMP;

o Configuração dos equipamentos existentes no CONTRATANTE, preparando-os para a fase 
de instalação da solução a ser adquirida nesta contratação;

o Configuração  de  agregação  de  portas  com  protocolo  dinâmico  de  negociação  para 
formação de interfaces lógicas;

o Configuração de políticas de proteção ao control-plane do chassi.

 Devem também incluir eventuais configurações no Nexus 7010 atual do CONTRATANTE, dentre as 
quais podem ser citadas:

o Readequação da árvore spanning tree para a nova solução de Data Center;

o Tuning de parâmetros de configuração de protocolos de convergência de redes de camada 
2;

o Resolução de problemas de interoperabilidade entre equipamentos de rede LAN.

 Devem ser concluídos no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos;

 Configurar  e  implementar  o  Projeto  Técnico  elaborado  pela  CONTRATADA  e  aprovado  pelo 
CONTRATANTE que será elaborado conforme item 3.1.2.1 Descrição da  Topologia e  item 3.1.3 
Descrição da Solução e Arquitetura Física;

 Durante  5  (cinco)  dias  úteis  após  a  implantação  da  solução  em  ambiente  de  produção,  a 
CONTRATADA  deverá  proceder  ao  acompanhamento  presencial  do  funcionamento  dos 
equipamentos instalados, com pronta intervenção no caso de qualquer problema detectado, bem 
como a realização de ajustes finos e o esclarecimento de quaisquer dúvidas levantadas pela equipe 
técnica do CONTRATANTE.

4.1.8.4 Serviço de Instalação do DNS Seguro em Nuvem: 

Serão realizados os seguintes serviços:

 Ativação da console;

 Registro das licenças;

 Instalação VAs e AD Connector;

 Integração com Active Directory;

 Criação de Content Categories;

 Deploy de clients roaming;

 Testes gerais de funcionamento;

 Criação de página de bloqueio;

 Deploy de Root Certificate em todos os clients do domínio;
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 Configuração de Internal Domains;

 Configuração de Networks;

 Configuração de Internal Networks;

 Configuração de URL Destinations Black List e White List;

 Configuração de Security Settings.

4.1.8.5 Serviço de Instalação dos Firewalls de Nova Geração – NGFW Tipos 1 e 2: 

Serviços comuns aos Firewalls de Nova Geração - NGFW Tipos 1 e 2:

 Recebimento e armazenamento do material;

 Desempacotamento, desembalagem, descarte correto lixo;

 Montagem dos acessórios;

 Instalação Física em rack 19", fixação;

 Conectorização e ativação elétrica;

 Testes de POST, verificação do funcionamento de todos elementos (Fan, fontes, placas);

 Atualização de firmware e software para última versão estável recomendada pelo fabricante;

 Registro do equipamento no portal do fabricante;

 Registro e ativação do suporte técnico do fabricante;

 Ativação e conectorização Lógica;

 Criação ou atualização de documentação HLD e LLD;

 Instalação transceivers opticos e UTP;

 Conectorização dos cabos UTP e FO;

 Configuração SNMPv2, NETFLOW, SYSLOG, NTP, SSH, DNS, RADIUS;

 Configuração VLANS L2, TRUNK, SPANNING-TREE, PORT-CHANNELS

 Configuração INTERFACE VLAN´s L3, ENLACES L3;

 Configuração Gerência;

 Configuração de endereçamento IPv4;

 Configuração de QoS DSCP (Marking, Shapping, policing);

 Integração com AD e/ou LDAP;

 Aplicar configurações de melhores práticas do fabricante;

 Demais configurações que o CONTRATANTE venha a solicitar;

 Criação de Policies: File Filtering, IPS;

 Ativação e configuração Anti-DDoS vDP Radware;

 Migração de todas policies dos FW atuais (Fortinet) para o novo ambiente NGFW;

 Criação de cluster HA;

 Criação de Policy Elements, NAT, VPN;

 Criação de Identidades, Objetos;

 Configuração de integrações com API/PxGrid com NAC e Web Proxy;

 Toda infraestrutura física e elétrica será fornecida pelo CONTRATANTE. Isso inclui racks telecom, 
tomadas elétricas, PDUs, cordões óticos, patch-cords, parafusos. Todas as ferramentas necessárias 
para execução dos serviços deverão ser fornecidas pela CONTRATADA.

Serviço específico ao Firewall de Nova Geração - NGFW Tipo 1:

 Ativação e configuração Anti-DDoS.
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4.1.8.6 Serviço de Instalação do Console de Gerência de Firewall de Nova Geração NGFW

Serão realizados os seguintes serviços:

 Recebimento e armazenamento do material;

 Desempacotamento, desembalagem, descarte correto lixo;

 Montagem dos acessórios;

 Instalação Física em rack 19", fixação;

 Conectorização e ativação elétrica;

 Testes de POST, verificação do funcionamento de todos elementos (Fan, fontes, placas);

 Atualização de firmware e software para última versão estável recomendada pelo fabricante;

 Registro do equipamento no portal do fabricante;

 Registro e ativação do suporte técnico do fabricante;

 Ativação e conectorização Lógica;

 Criação ou atualização de documentação HLD e LLD;

 Instalação transceivers opticos e UTP;

 Conectorização dos cabos UTP e FO;

 Configuração SNMPv2, NETFLOW, SYSLOG, NTP, SSH, DNS, RADIUS;

 Configuração Gerência;

 Configuração de endereçamento IPv4;

 Integração com AD e/ou LDAP;

 Aplicar configurações de melhores práticas do fabricante;

 Demais configurações que o CONTRATANTE venha a solicitar;

 Criação de Policies: File Filtering, IPS;

 Migração de todas policies dos FW atuais (Fortinet) para o novo ambiente NGFW;

 Criação de cluster HA;

 Criação de Policy Elements, NAT, VPN;

 Criação de Identidades, Objetos;

 Configuração de integrações com API/PxGrid com NAC e Web Proxy;

 Toda infraestrutura física e elétrica será fornecida pelo CONTRATANTE. Isso inclui racks telecom, 
tomadas  elétricas,  PDUs,  cordões  opticos,  patch-cords,  parafusos.  Todas  as  ferramentas 
necessárias para execução dos serviços deverão ser fornecidas pela CONTRATADA.

4.1.8.7 Serviços de Consultoria (Banco de Horas)

 A LICITANTE deverá ofertar 20 (vinte) pacotes de banco de horas, de 40 horas cada, para cada lote, 
para  uso  durante  a  vigência  do  contrato,  referentes  a  serviços  de  consultoria  e  execução  de 
atividades especializadas referente aos itens deste Termo de Referência, excetuando-se os itens já 
previstos nos serviços;

 Estas atividades serão realizadas por meio remoto: telefone, e-mail e videoconferência, durante o 
horário comercial; fica estabelecido que, no máximo, 5 (cinco) pacotes deverão ser ofertados na 
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modalidade presencial,  com todas as despesas de transporte,  estadia,  alimentação e quaisquer 
outras relacionadas ocorrendo por conta da CONTRATADA;

 As  implementações  de  novas  funcionalidades  das  ferramentas  e  melhorias  para  ganho  de 
performance,  que  caracterizem  modificação  no  comportamento/estrutura  padrão  do  serviço, 
deverão ser previamente submetidas a aprovação, e o consumo de horas, para a execução dessas 
atividades, será debitado do banco de horas anual;

 Em relação ao Lote 1, a CONTRATADA deverá disponibilizar analistas com as seguintes certificações 
oficiais do fabricante Cisco: CCIE Data Center,  CCIE Security e CCIE Routing and Switching, para 
efetuar os atendimentos e consultorias;

 Em relação ao Lote 2, a CONTRATADA deverá disponibilizar analistas com as certificações oficiais do 
fabricante,  compatíveis  com a  classe  e  o  porte  dos  equipamentos  fornecidos,  para  efetuar  os 
atendimentos e consultorias;

 Será facultado ao CONTRATANTE o consumo sob demanda do banco de horas, com pagamento 
após a conclusão dos serviços realizados.

4.2 Requisitos de Segurança da Informação

A CONTRATADA deverá cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam 
rigorosamente  às  normas  e  aos  procedimentos estabelecidos  na  Política  de  Segurança da  Informação 
vigente do PJBA.

Deverá,  ainda,  manter  sigilo,  sob  pena  de  responsabilidade  civil,  penal  e  administrativa,  sobre  todo e 
qualquer  assunto  de  que  tomar  conhecimento  em  razão  da  execução  do  objeto  deste  processo  de 
contratação,  respeitando todos os  critérios  de  sigilo,  segurança e inviolabilidade,  aplicáveis  aos dados, 
informações, regras de negócio, documentos, entre outros.
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Anexo II – Diagrama Físico do Backbone
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Anexo III – Diagrama Lógico do Backbone
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Anexo IV – Modelo de Proposta Comercial

Nome Fantasia:

Razão Social:

CNPJ: Inscrição Estadual:

Endereço: Cidade/Estado:

CEP: Telefone:

LOTE 1

Item Descrição Qtd. Unidade Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)

01
Módulo  de  supervisão  do  modelo  SUP2E  para  o 
Switch chassi Cisco Nexus 7010

04 Peça

02
Módulo de Fabric  do modelo  FAB-2 para  o  Switch 
chassi Cisco Nexus 7010

10 Peça

03
Módulo de expansão de portas com 48 portas 1/10G 
SFP+ para o Switch chassi Cisco Nexus 7010

04 Peça

04
Licença para protocolos de roteamento Layer 3 para 
o Switch chassi Cisco Nexus 7010

02 Unidade

05
Licença Advanced LAN Enterprise para 4 VDCs para o 
Switch chassi Cisco Nexus 7010

02 Unidade

06
Licença incremental para 4 VDCs para o Switch chassi 
Cisco Nexus 7010

02 Unidade

07
Extensor de fabric Cisco Nexus 2348 com 48 portas 
1/10G SFP+, 6 portas de uplink 40G QSFP

04 Peça

08 Transceiver GBIC SFP+ 10G padrão SR 216 Peça

09 Transceiver GBIC SFP 1G padrão SX 48 Peça

10 Transceiver GBIC SFP 1G padrão BaseT 24 Peça

11 Adaptador do padrão QSFP para SFP+ 24 Peça

12
Cabo DAC (direct attach), metálico Cisco com GBICs 
de 10G SFP+, com 3 metros

200 Peça

13
Cabo DAC (direct attach), metálico Cisco com GBICs 
de 10G SFP+, com 5 metros

80 Peça

14 Converter interfaces X2-SFP+ 16 Peça

15 Comutador Ethernet com interfaces 40GbE 2 Peça

16 Transceiver GBIC SFP+ 10G padrão SR 48 Peça

17 Transceiver GBIC SFP+ 10G padrão LR 48 Peça

18 Transceiver GBIC SFP 1G padrão SX 48 Peça

19 Transceiver GBIC SFP 1G padrão LH 48 Peça

20 Cordão Ótico Monomodo 2,5 metros 432 Peça

21 Cordão Ótico Monomodo 5 metros 432 Peça

22 Cordão Ótico Multimodo 2,5 metros OM3 432 Peça

23 Cordão Ótico Multimodo 5 metros OM3 432 Peça

24 Serviços de instalação e configuração 1.465 USTi

25 Serviços de consultoria 20 Pacote

26
Treinamento  oficial  em  infraestrutura  de  Data 
Center

1 Turma
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LOTE 1

Item Descrição Qtd. Unidade Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)

27
Treinamento  oficial  comutador  Ethernet  com 
interfaces 40GbE

1 Turma

VALOR DO LOTE 1                  

LOTE 2

Item Descrição Qtd. Unidade Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)

1 DNS Seguro em Nuvem 3 Unidade

2 Firewall de Nova Geração – NGFW Tipo 1 2 Unidade

3 Firewall de Nova Geração – NGFW Tipo 2 2 Unidade

4 Console de gerência de Firewall de Nova Geração - 
NGFW

2 Unidade

5 Serviços de instalação e configuração 644 USTi

6 Serviços de consultoria 20 Pacote

7
Treinamento oficial Firewall de Nova Geração – 
NGFW

1 Turma

VALOR DO LOTE 2
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

Declaramos que nos preços ofertados estão inclusos tributos, emolumentos, encargos, contribuições fiscais 
e parafiscais, bem como todos os custos que venham a incidir sobre o fornecimento e a execução dos 
serviços.

Prazo de validade da proposta: 90 dias.

Salvador, _____de __________________ de 2019.

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL

CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

E ASSINATURA
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