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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

1. Objeto:  

Aquisição de solução de NGFW para a rede óptica da Prodemge. 

O objeto está inserido em lote único conforme abaixo: 

ITEM QTDE. UN. DESCRIÇÃO 

01 01 UN 

Fornecimento, instalação, capacitação técnica, suporte e manutenção de 
SOLUÇÃO DE NGFW de alta disponibilidade e elevado desempenho para 
a Rede Óptica da PRODEMGE, incluindo sistema de gerenciamento, 
composta por hardware, software, módulos e demais recursos. 

 

2. Especificação Técnica (se for o caso): 

O documento de Especificação técnica encontra-se no Anexo II deste edital. 

3. Prazo de garantia / Assistência Técnica (se for o caso): 

36 (trinta e seis) meses, conforme documento Anexo II – Especificação Técnica. 

4. Qualificação Técnica:  

Conforme documento Anexo II – Especificação Técnica. 

5. Prazo de execução/entrega:  

Deverão ser  observados os seguintes prazos contratua is  no  fornec imento da 
solução  

a.  Prazo de entrega:  60  (sessenta)  d ias  corr idos após  ass ina tura  do 
contrato .  

b.  Prazo máximo de ins ta lação da so lução:  15 (qu inze)  d ias  corr idos 
após a  entrega do equipamento e so l ic i tação da CONTRATANTE . 

c .  Prazo máximo de recepção técn ica :  72  (se tenta  e duas)  horas após a  
ins ta lação dos equ ipamentos e demais  componentes d a so lução 
conforme os requ is i tos  técn icos .  

i .  Ocorrendo prob lemas na recepção técn ica ,  a PROPONENTE 
terá  o  prazo de 05 (c inco)  d ias  úte is  para  so lução das  
pendênc ias ou t roca imediata dos equipamentos.  

d.  Prazo de garant ia de todos componentes da solução:  36 ( t r in ta e seis)  
meses.  

i .  O iníc io da garant ia será cons iderado a par t i r  da data de acei te  
pe la  CONTRATANTE da ins ta lação da so lução.  
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i i .  O prazo de subscr ição de todo sof tware fornec ido  deve ser  igua l  
ao per íodo de garant ia do produto .  Durante a v igênc ia do 
contrato ,  a CONTRATANTE terá d i re i to a atua l ização da versão 
do sof tware.   

i i i .  Durante o per íodo de garant ia,  a CONTRATANTE deverá  ter  a  
opção de abr i r  chamado de supor te técn ico d i re tamente ao 
fabr icante dos equ ipamentos ou at ravés da PROPONENTE,  seja  
v ia  centra l  de  a tend imento  0800 no Bras i l  ou l igação te lefônica  
local ,  durante os 7 d ias  da semana,  24 horas por  d ia (24x7) ,  
inc lus ive em fer iados.    

i v .  A CONTRATADA deverá ter  acesso d ire to  à  base de dados de 
conhec imento do fabr icante  dos equ ipamentos.  Base esta que 
contenha informações,  or ien tações  e  ass is tênc ia para  
ins ta lação,  des insta lação,  conf iguração e atua l ização de  
f i rmware e sof tware,  ap l icação de correções,  d iagnóst icos,  
ava l iações e reso lução de prob lemas e  demais  at iv idades  
re lac ionadas à correta  operação e f unc ionamento dos  
equipamentos.  

v.  Para os  serviços de ins ta lação e  conf iguração,  ex ige -se  
garant ia contra  fa lhas,  manutenção e supor te ,  nos termos do 
Termo de Referênc ia ,  de 36 ( t r in ta e se is)  meses contados a 
par t i r  da  data  de emissão do Atestado de Acei te T écn ico .  

6. Vigência do Contrato: 

36 (trinta e seis) meses, conforme especificação técnica anexa. 

7. Local de entrega/execução:  

Entregar  os equipamentos ,  no Datacenter  da CONTRATANTE, na Rua Bah ia ,  2.277 
–  Lourdes –  BH/MG, nos per íodos de 8h às 12h e de 14h às 17 h,  de 2ª  a 6ª  fe i ra,  
com agendamento prév io de,  no mínimo,  24 horas ,  com a Gerênc ia de Supr imentos  
ou com Gerênc ia de Gestão de At ivos.  

8. Condições de Pagamento:  

a. Pela aquisição do Hardware,  a PRODEMGE pagará à 
CONTRATADA em 05 (cinco) parcelas mensais,  s endo a pr imeira 
em até 30 ( tr inta)  dias após a data de assinatura do “Laudo de 
Recepção Técnica” emit ido pela PRODEMGE;  

b.  Pela aquisição do Sof tware,  a PRODEMGE pagará à 
CONTRATADA em 05 (cinco) parcelas mensais,  sendo a pr imeira 
em até 30 ( tr inta)  dias após a data de assinatura do “Laudo de 
Recepção Técnica” emit ido pela PRODEMGE;  

c.  Pelos Serviços de Instalação e Conf iguração da solução, a 
PRODEMGE pagará à CONTRATADA em até 30 ( t r inta) dias após 



 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA VIGÊNCIA 

____ /____/____ 
 

Versão 3  Página 3 de 3 

a data de assinatura do “Termo de Aceite da Instalação” emit ido  
pela PRODEMGE;  

d.  Pelos Serviços de Operação Assist ida ( funcionamento 
Provisór io) ,  a PRODEMGE pagará à CONTRATADA em até 30 
( t r inta)  dias após a data de assinatura do “Termo de Aceite da 
Operação Assist ida”  emit ido pela PRODEMGE;  

e.  Pelos Serviços de Capacitação, a PRODEMGE pagará à 
CONTRATADA em até 30 ( t r inta)  dias após a data de assinatura 
do “Termo de Aceite da Capacitação” emit ido pela PRODEMGE;  

f .  Pelo Suporte e Garant ia,  a PRODEMGE pagará à CONTRATADA 
em 36 ( tr inta e seis)  parcelas mensais,  iguais e sucessivas.  

 

9. Obrigações das partes: 

Conforme documento Anexo II – Especificação Técnica. 

10. Níveis de Serviço:  

Conforme documento Anexo II – Especificação Técnica. 

11. Sanções Cabíveis: 

Conforme disposto na legislação vigente, no Edital, na Minuta de Contrato e na Especificação 
Técnica. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este  documento apresenta os  requ is i tos  técnicos e de serviços para  o fornec imento de 
SOLUÇÃO DE NGFW (Next  Genera t ion  F ireWal l ) ,  inc luído s is tema de gerenc iamento para  
a Rede Ópt ica da PRODEMGE.  

A ofer ta da  PROPONENTE deverá  atender  in tegra lmente  aos requ is i tos  técn icos  
deta lhados no anexo “Espec i f icação Técnica” ,  aos  requ is i tos  de serv iços ,  prazos,  
documentação e  níveis  de atendimento deta lhados no anexo “Cond ições Gera is  de  
Contratação”  e  preencher  a  tabela  de prec i f icação,  de  acordo com o anexo “Tabe la  de 
Prec i f icação” .  

Qua lquer  dúv ida deve ser  d i r ig ida à gerênc ia de compras da CONTRATANTE, e -mai l :  
compras@prodemge.gov.br .  

 

1.1. OBJETO 

Apresentação de proposta  para  fornec imento,  ins ta lação,  capac i tação técn ica ,  s upor te  e  
manutenção de SOLUÇÃO DE NGFW  de a l ta d isponib i l idade e e levado desempenho para 
a Rede Ópt ica  da PRODEMGE ,  inc lu indo  s is tema de gerenc iamento,  composta por  
hardware,  sof tware ,  módulos e demais  recursos de acordo com as caracter ís t icas técnicas 
e requ is i tos  gera is  re lac ionados neste documento.  

 

 

 

mailto:compras@prodemge.gov.br


                                                                      ANEXO – Modelos de Documentos 

 

 Espec. Técnica - Firewall   -  ver 1 (26/10/2016) 3 / 40 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

  



                                                                      ANEXO – Modelos de Documentos 

 

 Espec. Técnica - Firewall   -  ver 1 (26/10/2016) 4 / 40 

 

1. ITEM “A” - SOLUÇÃO DE NGFW - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E 

REQUISITOS GERAIS 

 

Deverá ser fornecida uma SOLUÇÃO DE NGFW, composta por 2 (dois) appliances e demais recursos de 

hardware, software, licenciamento, instalação, capacitação, suporte e manutenção necessários para operar 

em cluster de alta disponibilidade, bem como sistema de gerenciamento em hardware/software 

separados dos appliances de NGFW e dedicados, de acordo com as características técnicas e requisitos 

gerais relacionados neste documento. 

 

Todas as funcionalidades descritas nesta especificação devem ser fornecidas ativas e licenciadas para 

USO imediato pela CONTRATANTE.  

1.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 

a) Os equipamentos devem ser novos, sem prévia utilização, não remanufaturados e não 

recondicionados.  

b) Os modelos ofertados devem estar em linha de fabricação até o prazo do final do contrato. 

c) A Solução de NGFW a ser fornecida deverá englobar todos os recursos de hardware, software, 

licenciamento, instalação, capacitação, suporte e manutenção e demais componentes 

necessários ao seu pleno funcionamento, bem como sistema de gerenciamento em 

hardware/software separados dos appliances de NGFW e dedicados. 

d) A solução de NGFW proposta deverá ser baseada em appliances, sendo vedado o uso de 

servidores. 

e) O Sistema de gerenciamento do NGFW deve ser implementado em hardwares separados e 

dedicados.  

f) O Sistema de Gerência do NGFW ofertado, cujas funções mínimas de gerência, armazenamento 

de logs, administração e monitoração deverá ser do mesmo fabricante da solução de NGFW. 

 O hardware que comporá tal solução poderá ser do próprio fabricante ou homologado pelo 

mesmo. 

g) Todos os componentes da solução de NGFW, a exemplo de módulos de interface, transceivers 

SFPs, etc. devem ser do mesmo fabricante dos appliances principais, ou serem homologados pelo 

mesmo, podendo a PRODEMGE realizar diligência junto ao mesmo para esta comprovação 

quando da recepção técnica da solução.                         
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1.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

1.2.1 ESPECIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO 

      Todas as especificações referem-se a cada um dos módulos (appliance) componentes do 

cluster. 

1.2.1.1 Solução de NGFW deverá ser, minimamente, composta de Firewall, VPN, IPS e controle 

de aplicação com atualização de todos os componentes de hardware, software e 

licenciamento pelo período de garantia. 

1.2.1.2 A Solução de NGFW deverá ser composta por 1 (um) cluster com 2 (dois) appliances. 

1.2.1.3 As funcionalidades de Firewall, VPN, IPS e controle de aplicação devem compartilhar o 

mesmo hardware e também os recursos de cluster, trabalhando de forma integrada.  

 

1.2.2 CAPACIDADE E DESEMPENHO 

 

1.2.2.1 Possuir desempenho (Firewall Throughput) em cada um dos módulos/componentes do 

cluster de no mínimo 70 Gbps. 

1.2.2.2 Possuir no mínimo 64GB de Memória RAM. 

1.2.2.3 Possuir desempenho para VPN (IPsec VPN Throughput) de no mínimo 20 Gbps em cada 

um dos módulos/componentes do cluster. 

1.2.2.4 Suportar no mínimo 30 milhões de sessões concorrentes. 

1.2.2.5 Suportar no mínimo 200 mil novas sessões por segundo. 

1.2.2.6 Possuir uma quantidade ilimitada de usuários licenciados. 

1.2.2.7 Suportar no mínimo 1024 VLANS. 

1.2.2.8 Suportar no mínimo 256 VLANS por interface. 

 

1.2.3 INTERFACES 

 

1.2.3.1 Possuir o mínimo de 6 (seis) interfaces GbE 1000BASE-TX Full Duplex, conector RJ-45 

em cada componente do cluster. 

1.2.3.2 Possuir o mínimo de 4 (quatro) interfaces 1GbE SFP Fiber (multi mode) em cada 

componente do cluster. 

1.2.3.3 Possuir o mínimo de 6 (seis) interfaces 10GbE SFP+ Fiber (multi mode) em cada 

componente do cluster. 

1.2.3.4 Todas as interfaces ofertadas deverão vir completas, com todos os transceivers/GBIC 

correspondentes. 

1.2.3.5 Possuir interface 10GbE SFP+ Fiber (multi mode) em cada componente do cluster 

dedicada e exclusiva para controle de alta de disponibilidade do mesmo.  

 

1.2.4 ALTA DISPONIBILIDADE 
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1.2.4.1.1 A solução fornecida deverá operar em clusters oferecendo alta disponibilidade 

com tolerância a falhas, no modo ativo/passivo (fail over), independente da 

quantidade de elementos que compõe o cluster.  

1.2.4.1.2 Para garantir o menor de tempo de convergência entre os elementos que 

compõem o cluster, todas as configurações da tabela de estado e sessão deverão 

estar replicadas em cada um deles.  

1.2.4.1.3 Na falha de um dos elementos do cluster, não poderá haver nenhuma degradação 

ou indisponibilidade dos serviços, inclusive das conexões/sessões TCP/IP já 

estabelecidas no sistema, mesmo que sejam estabelecidas por meio do uso do 

recurso de NAT (network Address Translation) e VPN;  

 

1.2.5 FIREWALL 

 

1.2.5.1 Implementar tecnologia Stateful Inspection baseada em análise granular de informações 

de estado de comunicação e aplicação para conceder o controle de acesso apropriado.  

1.2.5.2 O Firewall deverá suportar os métodos de autenticação: por usuário, por cliente e por 

sessão. 

1.2.5.3 Capacidade para autenticar sessões para qualquer serviço, isto é, qualquer protocolo 

e/ou aplicação que faça uso dos protocolos TCP/UDP/ICMP. 

1.2.5.4 Oferecer controle de acesso com suporte a aplicações, serviços e protocolos pré-

definidos. 

1.2.5.5 Permitir a definição de regras a serem verificadas em intervalos regulares de tempo, em 

determinados dias da semana e horários, em determinados dias e horários do mês. 

1.2.5.6 Promover a integração com diretórios LDAP e Microsoft Active Directory para a 

autenticação de usuários, de modo que o Firewall possa tomar proveito das informações 

de profile de usuários armazenadas no LDAP para realizar a autenticação. 

1.2.5.7 Suportar os esquemas de autenticação de usuários tanto para Firewall quanto para 

VPN’s como token’s (exemplo SecureID), TACACS, RADIUS, senha do próprio Firewall, 

diretório LDAP e Microsoft Active Directory e certificados digitais. 

1.2.5.8 Suportar controle de aplicações multimídia, tais como voz sobre IP, áudio e vídeo 

streaming. 

1.2.5.9 Capacidade de fazer NAT estático e dinâmico, configurável de forma automática 

(especificando apenas IP origem e IP traduzido).  

1.2.5.10 Proteção e suporte às tecnologias de Voz sobre IP SIP e H.323. 

1.2.5.11 Suportar H.323.   

1.2.5.12 Suportar NAT para H.323 (tecnologia de Voz sobre IP). 

1.2.5.13 Suportar H.264  

1.2.5.14 Suportar IPv6. 

1.2.5.15 Capacidade de suportar SNMP v2 e v3. 
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1.2.6 VPN 

 

1.2.6.1 Suportar VPN Site-to-Site e Cliente-to-Site. 

1.2.6.2 Deve possuir esquemas de VPN site-to-site em topologias “Full Mesh” (cada gateway 

tem um link específico para os demais gateways), “Star” (gateways satélites se 

comunicam somente com o gateway central), “Hub and Spoke” (onde o gateway definido 

como Hub tem por responsabilidade redirecionar o tráfego para o seu gateway destino 

(spoke)) 

1.2.6.3 Deve possuir VPN IPSec client-to-site.  

1.2.6.4 Deve possuir VPN over SSL  

1.2.6.5 Deve possuir captive portal. 

1.2.6.6 Deve possuir no mínimo 2.000 licenças para VPN cliente-to-site. 

1.2.6.7 Deve permitir que todo o tráfego do client VPN remoto seja direcionado para o site 

central, para medidas de inspeção do tráfego antes que o mesmo chegue ao seu destino 

final. 

1.2.6.8 Suportar no mínimo os seguintes algoritmos de criptografia simétricos: AES256, 

AES128, DES e 3DES  assegurando que somente os peers que fazem parte da VPN 

tenham capacidade de entender a mensagem final. 

1.2.6.9 Permitir que os gateways VPN (em uma topologia site-to-site) se autentiquem via 

preshared secret e certificados. 

1.2.6.10 Suportar Main Mode e Aggressive mode em IKE Phase I 

1.2.6.11 Suportar conexões VPN advindas de clients IPSec 

1.2.6.12 Suportar os algoritmos para geração de chave pública: RSA e DiffieHellman, 

abrangendo os seguintes groups: Group 2 (1024 bits), Group 1 (768 bits), Group 5 (1536 

bits) e Group 14 (2048 bits). Suporte para que os clientes VPN possam ter, 

opcionalmente camada de Firewall pessoal (usando o mesmo software) para proteção 

da estação com mecanismos de verificação de configurações desta estação (ex. AV 

ativo e atualizado), tendo uma política administrada centralizadamente pela mesma 

console de VPN.  

1.2.6.13 Suportar autoridade certificadora integrada ao gateway VPN Autoridade Certificadora 

integrada à VPN ou a sua console administrativa como parte nativa da solução, de 

maneira que se emitam certificados digitais para usuários de VPN e/ou gateways de 

VPN com os quais se estabeleçam comunicação e/ou os componentes da solução (tais 

como console de administração, administradores, módulos, etc.). 

1.2.6.14 Fácil integração com certificados digitais (PKI) de terceiros, que cumpram com o padrão 

X.509 para não repúdio de transações por VPN. Pelo menos oferecer a capacidade de 

integração com 4 diferentes autoridades certificadoras integráveis. 

1.2.6.15 Suportar a solicitação de emissão de certificados à uma CA trusted (enrollment) via 

SCEP. 
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1.2.6.16 Suportar leitura e verificação de CRL (certificate revocation list) através de, no mínimo, 

http, LDAP e MS Active Directory 

1.2.6.17 Suportar NATT (NAT Traversal Tunneling). 

1.2.6.18 Suportar VPN baseada em rotas, de maneira a conhecer a rota seguinte para envio do 

tráfego da VPN.  

1.2.6.19 Suportar ao menos rotas estáticas com opção para suporte à BGP e OSPF como 

protocolos de roteamento dinâmico para essa característica.  

1.2.6.20 Capacidade para suportar clients VPN baseados nas seguintes plataformas: Windows, 

IOS, Windows Mobile e Android. 

 

1.2.7 IPS 

 

1.2.7.1 As funcionalidades de IPS e firewall devem ser implementadas em um mesmo appliance 

e a comunicação entre eles deverá ser interna, sem a necessidade de uso de quaisquer 

interfaces externas.  

1.2.7.2 Deve incluir pelo menos os seguintes mecanismos de detecção:  

1.2.7.2.1 Assinaturas de vulnerabilidades e exploits;  

1.2.7.2.2 Assinaturas de ataque;  

1.2.7.2.3 Validação de protocolo;  

1.2.7.2.4 Detecção de anomalia;  

1.2.7.2.5 Detecção baseada em comportamento.  

 

1.2.7.3 O administrador deve ser capaz de configurar a inspeção somente para tráfego entrante 

(inbound).  

1.2.7.4 O IPS deve incluir definições de ataques que protejam tanto clientes quanto servidores.  

1.2.7.5 O IPS deve oferecer políticas pré-definidas que podem ser usadas imediatamente.  

1.2.7.6 O IPS deve incluir a habilidade de interromper temporariamente as proteções para fins 

de troubleshooting.  

1.2.7.7 A solução também deve permitir configuração de “fail-open” lógico, da função de IPS, 

em situações que coloquem em risco o funcionamento do Firewall ou que impeçam o 

processamento correto dos pacotes que atravessam o mesmo, garantindo a segurança 

do ambiente.  

1.2.7.8 O mecanismo de inspeção deve receber e implementar em tempo real atualizações para 

os ataques emergentes sem a necessidade de reiniciar o appliance.  

1.2.7.9 O administrador deve ser capaz de ativar novas proteções baseado em parâmetros 

configuráveis (impacto na performance, severidade da ameaça, proteção dos clientes, 

proteção dos servidores).  

1.2.7.10 A solução deve ser capaz de detectar e prevenir as seguintes ameaças:  Exploits e 

vulnerabilidades específicas de clientes e servidores, mau uso de protocolos, 
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comunicação outbound de malware, tentativas de tunneling, controle de aplicações, 

ataques genéricos sem assinaturas pré-definidas e ataques de dia zero.  

1.2.7.11 Deve oferecer proteções contra aplicações específicas como peer-to-peer, com a opção 

de bloquear estas aplicações.  

1.2.7.12 Para cada proteção, a descrição da vulnerabilidade e da ameaça e a severidade da 

ameaça devem estar inclusos.  

1.2.7.13 Para cada proteção, ou para todas as proteções suportadas, deve incluir a opção de 

adicionar exceções baseadas na origem, destino, serviço ou qualquer combinação dos 

três.  

1.2.7.14 O IPS deve possuir um mecanismo para criação de exceções das políticas de IPS a 

partir do Log da solução, minimizando o impacto de falso-positivos no ambiente.  

1.2.7.15 A solução deve fazer captura de pacotes para proteções específicas.  

1.2.7.16 A solução deve ser capaz de detectar e bloquear ataques nas camadas de rede e 

aplicação, protegendo pelo menos os seguintes serviços:  Aplicações web, serviços de 

e-mail, DNS, FTP, serviços Windows (Microsoft Networking) e VoIP.  

1.2.7.17 Deve   incluir   a   habilidade   de   detectar   e   bloquear   ataques   conhecidos   e 

desconhecidos, protegendo de, pelo menos, os seguintes ataques conhecidos: IP 

Spoofing, Ping of death, ICMP Flooding, Port Scanning, SQL Injection, Cross-site 

scripting, ataques de força bruta a IKE e man-in-the-middle com VPN’s.  

1.2.7.18 A solução deve incluir proteção a no mínimo os seguintes protocolos: POP, IMAP, 

SMTP, SMB e HTTP.  

1.2.7.19 A solução deve ser capaz de inspecionar/filtrar portas conhecidas (como http 80) a fim 

de buscar aplicações que possam comprometer a segurança, como P2P (KaZaa, 

Gnutella, Morpheus, BitTorrent) e IMs (Yahoo!, MSN, ICQ), mesmo quando elas 

pareçam ser tráfego válido.  

1.2.7.20 O administrador deve ser capaz de bloquear funcionalidades específicas de páginas 

Web ou aplicações. Por exemplo: bloquear o chat e a visualização de vídeos no 

Facebook; bloquear somente a transferência de arquivos no MSN, etc.  

1.2.7.21 O administrador deve ser capaz de configurar quais comandos FTP são aceitos e quais 

são bloqueados a partir de comandos FTP pré-definidos.  

1.2.7.22 O administrador deve ser capaz de configurar quais métodos e comandos HTTP são 

permitidos e quais são bloqueados.  

1.2.7.23 Deve oferecer a opção de bloquear controles ActiveX e applets Java que possam 

comprometer usuários web.  

1.2.7.24 A solução deve incluir uma tela de visualização situacional a fim de monitorar 

graficamente a quantidade de alertas de diferentes severidades em diversas áreas de 

interesse do administrador e a evolução no tempo. As diferentes áreas de interesse 

devem ser definidas usando filtros customizáveis para selecionar alertas baseados em 

qualquer propriedade ou combinação de propriedades do mesmo, incluindo pelo menos:  

origem, destino, serviço, tipo e nome do alerta.  
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1.2.7.25 A solução deve permitir a configuração de inspeção do IPS baseado em políticas que 

utilizem o posicionamento geográfico de origens e destinos do tráfego.  

1.2.7.26 A   solução   deve   permitir   a   inspeção   de   tráfego   sobre   o   protocolo   HTTPS 

(Inbound/outbound).  

1.2.7.27 A solução deve permitir a pré-configuração de perfis de proteção de IPS que podem ser 

utilizados a qualquer momento.  

 

1.2.8 Controle de Aplicação e filtragem de conteúdo 

1.2.8.1 A solução deve prover a possibilidade de criação de políticas integradas para controle de 

navegação via navegador e controle de aplicações que utilizem ou não o navegador. 

1.2.8.2 Deve identificar, permitir ou bloquear aplicações e páginas da Internet. 

1.2.8.3 Deve ser possível a liberação e bloqueio somente de aplicações sem a necessidade de 

liberação de portas e protocolos. 

1.2.8.4 Reconhecer aplicações de 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, e os softwares 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, gotomeeting, webex, evernote, google-docs, 

dentre outras. 

1.2.8.5 Deve aplicar heurística a fim de detectar aplicações através de análise comportamental do 

tráfego observado, incluindo, mas não limitado a Encrypted Bittorrent e aplicações VOIP 

que utilizam criptografia proprietária. 

1.2.8.6 Deve possuir uma base de aplicações incluindo aplicações, "Widgets" Web 2.0 e base de 

URL. 

1.2.8.7 Deve prover a possibilidade de integrar as funções de controle de aplicações e controle de 

URL's no mesmo equipamento, sem impossibilitar a ativação de outras funcionalidades de 

segurança, tais como IPS ou antivírus. 

1.2.8.8 A administração das políticas de segurança de controle de aplicação e controle de URL's 

deverá ser centralizada na mesma console de gerenciamento. 

1.2.8.9 A solução deve possibilitar a criação de políticas granulares para as funcionalidades de 

controle de aplicação e filtro de URL. 

1.2.8.10 Deve possibilitar permitir ou bloquear aplicações ou páginas da Internet por: 

a) Aplicação; 
b) URL; 
c) Categorias e sub-categorias; 
d) Nível de risco; 
e) IP/Range de IP's/Redes; 
f) Usuários; 
g) Diferentes grupos de usuários. 
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1.2.8.11 Deve possibilitar a integração da solução com base externa do Microsoft Active 

Directory e LDAP, para criação de políticas, possibilitando a criação de regras utilizando: 

a) Usuários; 
b) Grupo de usuários; 
c) Máquinas (estações de trabalho); 
d) Endereço IP; 
e) Endereço de Rede; 
f) Combinação das opções acima. 

1.2.8.12 Deve prover repositório para consulta em tempo real para URL's e aplicações não 

categorizadas. 

1.2.8.13 Deve prover serviço de classificação baseado em "nuvem" (Cloud based) para 

categorização dinâmica do tráfego Web. 

1.2.8.14 Deve possibilitar a customização de aplicações, páginas da Internet, categorias e 

grupos que não estão na base de aplicações e URL, para utilização na criação de políticas. 

1.2.8.15 Deve possibilitar a utilização de no mínimo 4 ações nas regras de controle de URL: 

a) Bloquear; 
b) Monitorar; 
c) Informar o usuário; 
d) Interagir com o usuário para decisão da ação (Permitir/Bloquear) possibilitando 
que o usuário utilize uma justificativa para tal utilização. 

1.2.8.16 Deve possibilitar a customização da tela de interação com o usuário. 

1.2.8.17 Deve permitir diferentes "telas" de interação com o usuário para equipamentos móveis. 

1.2.8.18 Deve prover agente na estação do usuário para interação com o usuário quando não 

for possível via navegador. 

1.2.8.19 Deve permitir a verificação de regras por intervalo de tempo e/ou período (data e 

horário de início e fim de validade). 

1.2.8.20 Deve permitir a configuração na própria regra limite de utilização de banda tanto para 

tráfego de "download" quanto para "upload". 

1.2.8.21 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. A checagem de assinaturas também deve determinar se uma 

aplicação está utilizando a porta default ou não, incluindo, mas não limitado a RDP na 

porta 80 ao invés de 389. 

1.2.8.22 Identificar o uso de táticas evasivas, ou seja, deve ter a capacidade de visualizar e 

controlar as aplicações e os ataques que utilizam táticas evasivas via comunicações 

criptografadas, tais como Skype e ataques mediante a porta 443. 

1.2.8.23 Para tráfego criptografado (SSL), deve descriptografar pacotes a fim de possibilitar a 

leitura de payload para checagem de assinaturas de aplicações conhecidas pelo 

fabricante. 

1.2.8.24 Deve realizar decodificação de protocolos com o objetivo de detectar aplicações 

encapsuladas dentro do protocolo e validar se o tráfego corresponde com a especificação 

do protocolo, incluindo, mas não limitado a Yahoo Instant Messenger usando HTTP. A 
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decodificação de protocolo também deve identificar funcionalidades especificas dentro de 

uma aplicação, incluindo, mas não limitado a compartilhamento de arquivo dentro do 

Webex. Além de detectar arquivos e outros conteúdos que devem ser inspecionados de 

acordo as regras de segurança implementadas. 

1.2.8.25 Atualizar a base de assinaturas de aplicações automaticamente. 

1.2.8.26 Reconhecer aplicações em IPv6. 

1.2.8.27 Limitar a banda (download/upload) usada por aplicações (traffic shaping), baseado no 

IP de origem, usuários e grupos do LDAP/AD. 

1.2.8.28 Os dispositivos de proteção de rede devem possuir a capacidade de identificar o 

usuário de rede com integração ao Microsoft Active Directory, sem a necessidade de 

instalação de agente no Domain Controller, nem nas estações dos usuários. 

1.2.8.29 Deve ser possível adicionar controle de aplicações em todas as regras de segurança 

do dispositivo, ou seja, não se limitando somente a possibilidade de habilitar controle de 

aplicações em algumas regras. 

1.2.8.30 Deve suportar múltiplos métodos de identificação e classificação das aplicações, por 

pelo menos checagem de assinaturas, decodificação de protocolos e análise  heurística. 

1.2.8.31 Para manter a segurança da rede eficiente, deve suportar o controle sobre aplicações 

desconhecidas e não somente sobre aplicações conhecidas. 

1.2.8.32 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 órgão. 

1.2.8.33 A criação de assinaturas personalizadas deve permitir o uso de expressões regulares, 

contexto (sessões ou transações), usando posição no payload dos pacotes TCP e UDP e 

usando decoders de pelo menos os seguintes protocolos: HTTP, FTP, SMB, SMTP, 

Telnet, SSH, MS-SQL, IMAP, IMAP, MS-RPC, RTSP e File body. 

1.2.8.34 O fabricante deve permitir a solicitação de inclusão de aplicações na base de 

assinaturas de aplicações. 

1.2.8.35 Deve possibilitar que o controle de portas seja aplicado para todas as aplicações. 

1.2.8.36 Deve possibilitar a diferenciação de tráfegos Peer2Peer (Bittorrent, emule, neonet, etc.) 

possuindo granularidade de controle/politicas para os mesmos. 

1.2.8.37 Deve possibilitar a diferenciação de tráfegos de Instant Messaging (AIM, Gtalk, 

Facebook Chat, etc.) possuindo granularidade de controle/politicas para os mesmos. 

1.2.8.38 Deve possibilitar a diferenciação e controle de partes das aplicações como por exemplo 

permitir o Gtalk chat e bloquear a transferência de arquivos. 

1.2.8.39 Deve possibilitar a diferenciação de aplicações Proxies (ghostsurf, freegate, etc.) 

possuindo granularidade de controle/politicas para os mesmos. 

1.2.8.40 Deve ser possível a criação de grupos estáticos de aplicações e grupos dinâmicos de 

aplicações baseados em características das aplicações como: 

1.2.8.41 Tecnologia utilizada na aplicações (Client-Server, Browse Based, Network Protocol, 

etc). 
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Aplicações que usem técnicas evasivas, utilizadas por malwares, como transferência de 

arquivos e/ou uso excessivo de banda, etc. 

 

1.2.9 GERÊNCIA 

1.2.9.1    Sistema de gerência centralizada em cluster. 

1.2.9.2 A solução de gerência do NGFW deve ser implementada em hardware separado que 

deverá ser fornecido pelo CONTRATADA somente no caso de appliance. Dessa forma, 

intervenções necessárias no ambiente de gerência da solução não impactarão o 

desempenho da solução.  

1.2.9.3 A solução de gerência deverá ser centralizada, ou seja, a administração de todos os 

clusters do ambiente, bem como prevendo futuras expansões com no mínimo o dobro 

da capacidade, deverá ser realizada através de uma console única e centralizada.  

1.2.9.4 A solução de log deverá ser integrada a gerência centralizada, fazendo com que todos 

os logs sejam consolidados no mesmo servidor da gerência, facilitando a visualização 

dos mesmos.  

1.2.9.5 O hardware utilizado para gerência, logs e monitoração, caso seja fornecido pela 

CONTRATADA, deverá ser do mesmo fabricante doa solução de NGFW. 

1.2.9.6 O hardware deverá possui capacidade de armazenar diariamente no mínimo 30 GB de 

logs por 15 dias.  

1.2.9.7 A solução deve manter um canal de comunicação segura, com criptografia baseada em 

certificados entre todos os componentes que fazem parte da solução de NGFW, 

gerência, armazenamento de logs e emissão de relatórios.  

1.2.9.8 O acesso deve ocorrer obrigatoriamente por meio de interface GUI, CLI e HTTPS.  

1.2.9.9 A solução deve permitir a criação de regras por intervalo de tempo e/ou período (data e 

horário de início e fim de validade).  

1.2.9.10 A solução deve prover informações sobre a utilização de cada regra, tais como: 

percentual de utilização em relação a outras regras, número de vezes em que a regra 

foi utilizada ou quantidade de bytes trafegados por cada regra.  

1.2.9.11 A solução deve suportar diferentes perfis de administração, disponibilizando, pelo 

menos, os seguintes:  read/write, read only, gerenciamento de usuários e visualização 

de logs.  

1.2.9.12 A solução deve incluir CA interna x.509 capaz de gerenciar certificados para gateways 

e usuários, permitindo autenticação em VPN’s.  

1.2.9.13 A solução deve incluir a capacidade de confiar em CAs externas ilimitadas com a opção 

de verificar o certificado de cada gateway externo.  

1.2.9.14 A solução deve permitir a criação de diversos perfis de IPS a serem aplicados a 

diferentes gateways.  

1.2.9.15 A   solução   deve   permitir   incorporar   automaticamente novas   proteções   de   IPS 

baseadas, no mínimo, em severidade.  
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1.2.9.16 A solução deve possuir facilidade de busca com, no mínimo, as opções de consulta: 

quais objetos contêm IPs específicos ou parte deles, busca por objetos duplicados, 

busca por objetos não utilizados e listar em quais regras um objeto é utilizado.  

1.2.9.17 A solução deve possuir a opção de segmentar as regras de segurança através de rótulos 

com a finalidade de organizar as políticas. 

1.2.9.18 A solução deve prover a opção de salvar automaticamente e manualmente versões de 

políticas.  

1.2.9.19 A solução deve possibilitar que sejam efetuadas alterações na política do NGFW e ou 

objetos para posterior aplicação das mesmas, em horário pré-definidos, assim não 

impactando o ambiente durante o horário comercial.  

1.2.9.20 A solução de gerência deverá realizar uma verificação das alterações realizadas pelos 

administradores antes que as mesmas sejam aplicadas nos gateways de segurança, 

garantindo que não haja inconsistência e/ou evitando cenários de regras redundantes 

e/ou inconsistentes.  

1.2.9.21 A solução deve prover mecanismos para visualização das diferentes versões da base 

de políticas e objetos salvos na gerência, facilitando a comparação entre elas e 

possibilitando a implementação de políticas anteriores de forma simples.   

1.2.9.22 A solução deve prover a funcionalidade de mover objetos e serviços entre as regras e 

de uma lista de objetos e serviços para uma regra.  

1.2.9.23 A solução deve gerenciar de forma centralizada as licenças da solução de NGFW 

controlados por ela.  

1.2.9.24 As funcionalidades da solução de armazenamento de logs deverão possibilitar a 

filtragem de eventos baseado em diversas categorias (IP origem, porta origem, IP 

destino, porta destino, interface, categoria   de   ataque, translated IP, translated   port, 

entre   outras) simultaneamente e possibilitar a filtragem de eventos relacionados a ação 

do administrador, tais como login/logout e alterações de política.  

1.2.9.25 O armazenamento de logs poderá ser local ou remoto e permitir automaticamente as 

operações de filtragem sobre eventos ocorridos nos últimos 90 dias.  

1.2.9.26 A solução deve possibilitar integração com soluções de mercado focadas em correlação 

de eventos.  

1.2.9.27 A solução deve possibilitar a visualização dos próprios eventos das soluções de 

segurança na própria solução de gerência.  

1.2.9.28 A solução deve incluir um mecanismo automático de captura de pacotes para eventos 

de IPS com a finalidade de facilitar análise forense.  

1.2.9.29 A solução deverá diferenciar os logs para atividades comuns de usuário e logs 

relacionados à gerencia de políticas de segurança.  

1.2.9.30 A solução deverá permitir configurar para cada tipo de regra ou evento pelo menos três 

das opções: log, alerta, enviar trap SNMP, envio de e-mail, execução de script definido 

pelo usuário.  
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1.2.9.31 A solução deve ser capaz de exportar os logs para uma base de dados ou repositório 

externo.  

1.2.9.32 Deve permitir que os logs e relatórios sejam rotacionados automaticamente baseado no 

tempo em que estão armazenados na solução, assim como no espaço em disco usado.  

1.2.9.33 A solução deve permitir a visualização simultânea de utilização dos recursos do NGFW, 

tais como utilização de CPU, utilização de memória, utilização de disco, quantidade de   

conexões   simultâneas, quantidade de novas conexões por segundo, pacotes 

bloqueados, situação (status) geral das funções do equipamento e situação (status) das 

funcionalidades de segurança ativas no mesmo.  

1.2.9.34 A solução deve permitir a criação de filtros com base em pelo menos as seguintes 

características do evento:  endereço IP de origem e destino, serviço, tipo de evento, 

severidade do evento e nome do ataque.  

1.2.9.35 A solução deve permitir ao administrador o agrupamento de eventos baseado em 

qualquer uma das opções de filtragem, incluindo vários níveis de alinhamento.  

1.2.9.36 A solução deve prover mecanismo de visualização de eventos de segurança, com uma 

prévia sumarização para fácil visualização de no mínimo as seguintes informações: 

funções de segurança mais utilizadas, origem mais utilizada, destino mais utilizado, 

regras mais utilizadas e usuários com maior atividade.  

1.2.9.37 A solução deve prover funcionalidades para análise avançada, tais como visualizar a 

quantidade de tráfego utilizado de aplicações, gráficos e estatísticas.  

1.2.9.38 Deve detectar ataques e correlacionar eventos de todas as origens.  

1.2.9.39 A solução deve suportar a detecção de ataques de força bruta para quebra de 

credencial.  

1.2.9.40 A solução deve permitir a geração de relatórios com horários predefinidos, diários e 

semanais.  

1.2.9.41 A solução deve possibilitar a visualização geográfica dos eventos de segurança e a 

criação de políticas por geolocalização, permitindo que o tráfego de determinado (s) país 

(es) seja (m) bloqueado (s).  

1.2.9.42 A ferramenta de relatórios deve fornecer relatórios consolidados e predefinidos sobre:  

1.2.9.42.1 Principais origens de conexões bloqueadas, seus destinos e serviços;  

1.2.9.42.2 Principais regras usadas pela solução;  

1.2.9.42.3 Principais ataques detectados pela solução e indicação das suas principais 

origens e destinos;  

1.2.9.42.4 Principais serviços de rede;  

1.2.9.43 A ferramenta de relatórios deve suportar pelo menos os seguintes filtros:  endereço de 

origem, endereço de destino, usuário e nome do ataque.  

1.2.9.44 A ferramenta de relatórios deve permitir a personalização de relatórios pré-definidos.  

1.2.9.45 Deve suportar a distribuição automática de relatórios por e-mail. 
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1.3. CERTIFICAÇÃO  

 

A solução ofertada pela PROPONENTE deverá possuir, obrigatoriamente, as certificações relacionadas 

abaixo, todas comprovadas em documentos/catálogos publicados do produto:  

 

a) Possuir certificação ICSA para Firewall.  

b) Possuir certificação EAL4 ou superior para Firewall.  

c) A comprovação das certificações exigidas deverá ser feita mediante apresentação de cópia 

autenticada dos certificados, ou ainda, mediante sua exposição no sítio de Internet do fabricante, sem 

restrição de acesso; 

 

 

1.4. DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS GERAIS  

 

a) Possuir dimensões e acessórios que possibilitem sua fixação em rack padrão de 19" (dezenove 

polegadas). 

b) Tensão, com chaveamento automático:   100 ~ 240 VAC 

c) Frequência:  50/60 Hz 

d) Temperatura (faixa de operação): 10º a 40º C   

e) Possuir, no mínimo, 2 (duas) fontes hot swap internas redundantes. Cada fonte deverá ter sua tomada 

de alimentação independente, a fim de permitir sua conexão a circuitos elétricos distintos. Em caso 

de queda de uma fonte, as demais deverão manter todo equipamento em operação, com todas as 

portas ativas contratadas.  

f) Possuir cabo de alimentação para a fonte com, no mínimo 1.80m (um metro e oitenta centímetros) 

de comprimento. Os conectores do tipo “macho”, para a alimentação elétrica dos equipamentos, 

deverão ser fornecidos no novo padrão brasileiro, tripolar 3x0,75mm, NBR 14136, 10A.  

g) Possuir ventiladores redundantes, hot swap. Em caso de queda de um componente, os demais 

deverão manter todo equipamento em operação, com todas as portas ativas contratadas. 
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1.5. IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO 

 

A PROPONENTE deverá instalar, configurar e testar a solução ofertada.  Estas ações deverão contemplar 

pelo menos as seguintes atividades: 

 

a)  Elaboração de projeto de instalação, implementação e integração com o ambiente atual da 

CONTRATANTE. 

b)  Instalação e configuração dos equipamentos disponibilizados;  

c) Instalação e configuração da solução de NGFW;  

d) Suporte na migração das regras e políticas dos módulos barreira atuais para os novos, caso 

necessário; 

e) Suporte na implementação das políticas definidas para a solução de NGFW;  

f) Testes de funcionalidades e ajustes finos da solução;  

g) Acompanhamento e homologação do ambiente em produção; 

h) Documentação detalhada de todos os passos da instalação, configuração e ajustes, no ambiente de 

produção, a qual deverá ser entregue em meio impresso e arquivo eletrônico no formato PDF antes 

da emissão do Atestado de Aceite Técnico a ser expedido pela Prodemge. 

i) Os produtos fornecidos serão instalados e configurados de conformidade com o padrão da Rede IP 

do Estado de Minas Gerais, sob supervisão dos técnicos da PRODEMGE. 
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1. NÍVEIS DE SERVIÇO 

1.1.  DEFINIÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS  

1.1 .1 .  A PROPONENTE deverá manter  todos componentes  da so lução fornec ida  com 
um índ ice  de d ispon ib i l idade anual  m ínimo de 99% (noventa  e  nove por  cento) ,  
apurados mensa lmente,  descons iderando as paradas p lanejadas e er ros de 
conf iguração ocas ionados pela CONTRATA NTE.  

1.1 .1 .1.  Paradas p lanejadas são manutenções prev iamente agendadas entre a  
PROPONENTE e a CONTRATANTE para  manutenções na solução proposta.  

1.1 .1 .2.  Estas para l isações devem ser  so l ic i tadas com um mínimo de 20 (v in te)  d ias  
úte is  de  antecedênc ia .  

1.1 .2 .  Para apuração do Índ ice  de D ispon ib i l idade da solução e Tempo de Atend imento  
para  so lução de problemas,  os chamados são c lass i f icados em 4 (quatro)  Níve is  
de Sever idade,  de  acordo com a Tabela 1 a segu ir :   

Severidade Escopo 

 

1 

Um problema que tenha um impacto crítico na capacidade da CONTRATANTE em 
manter sua infraestrutura ativa. Um número significativo de usuários do sistema 
e/ou da rede é incapaz de executar adequadamente as suas tarefas. O sistema 
e/ou a rede estão inoperantes ou severamente degradados. 

 

2 

Um problema que tenha um impacto na capacidade da CONTRATANTE em manter 
sua infraestrutura ativa, cuja severidade seja significativa, porém não crítica, e que 
possa ser de natureza repetitiva. O funcionamento do sistema, da rede ou do 
produto é afetado, mas o desempenho não foi severamente degradado. 

3 Um problema que não cause impacto na capacidade da CONTRATANTE em 
manter sua infraestrutura ativa. 

4 Não é um problema e sim suporte para ajustes ou otimizações. 

TABELA 1 – NÍVEIS DE SEVERIDADE 

1.1 .3 .  Um chamado somente  será  cons iderado cont ingenc iado ou conc lu ído com o acei te  
da CONTRATANTE.  

1.1 .3 .1.  So lução de Cont ingênc ia ou de Contorno é uma solução temporár ia  para  um 
prob lema que não e l im ina a  sua causa ra iz.  Esta  so lução restabelece a  
d isponib i l idade do ambiente,  poss ib i l i tando ass im a execução p lena de suas  
funções or ig inais ,  mantendo o mesmo níve l  de  desempenho anter ior  ao  
prob lema.  

1.1 .4 .  Para os prob lemas c lass i f icados como de  sever idade 1 (um),  a ass is tênc ia técn ica  
será prestada em reg ime 24x7x365 (on -s i te) ,  com atend imento em até  1 (uma)  hora  
corr ida após o  regis t ro do chamado.  
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1.1 .4 .1.  A so lução de cont ingênc ia  não poderá u l t rapassar  2  (duas)  horas corr idas,  
após o  regis t ro do chamado.  

1.1 .5 .  Para os problemas c lass i f icados  como sever idade 2  (dois) ,  a ass is tênc ia técn ica  
será pres tada em reg ime 24x7x365 ( remota  ou on -s i te) ,  com atendimento em até  2  
(duas)  horas corr idas após o  regis t ro do chamado.  

1.1 .5 .1.  Caso o problema não tenha s ido cont ingenc iado após 4  (quatro)  horas  
corr idas,  a par t i r  do reg is t ro  do chamado,  a  ass is tênc ia técnica deverá  ser  on -s i te  
e a so lução de cont ingênc ia não poderá u l t rapassar  8 (o i to)  horas corr idas,  após o  
reg is t ro  do chamado.  

1.1 .6 .  Para os chamados c lass i f icados como sever idade 3 ( t rês) ,  a ass is tênc ia técn ica  
será prestada em horár io comerc ia l ,  em regime 8 x  5 ( remota) ,  com atend imento  
em até 4 (quatro)  horas ú te is  após  o reg is t ro do chamado.  

1.1 .6 .1.  A PROPONENTE terá ,  no máximo,  20 (v inte)  horas úte is ,  após o  reg is t ro  do  
chamado,  para implantar  uma solução de cont ingênc ia.   

1.1 .7 .  Para os  chamados c lass i f icados como sever idade 4  (quatro) ,  a ass is tênc ia técnica  
será prestada em horár io comerc ia l ,  em regime 8 x  5 ( remota) ,  com atend imento  
em até 4 (quatro)  horas ú te is  após  o reg is t ro do chamado.  

1.1 .7 .1.  A PROPONENTE terá,  no  máximo,  10 d ias corr idos para responder  ao 
chamado,  após o seu reg is t ro .  

1.1 .8 .  Para problemas de hardware,  a  so lução def in i t iva  não poderá  u l t rapassar  30  ( t r in ta )  
d ias  corr idos e  para  sof tware ,  2 (do is)  meses.  

1.1 .8 .1.  No caso de que ima ou inoperânc ia comple ta de um dos  equ ipamentos,  o  
mesmo deverá  ser  subst i tu ído em até 24 horas contadas de forma in in ter ruptas.  

1.1 .9 .  O descumpr imento de qua lquer  um dos ind icadores suprac i tados acarretará na 
ap l icação de multa de  acordo com a leg is lação em vigor .  

1.1 .10.  Não será  acei to,  pe la CONTRATANTE, a  cobrança de eventuais  d i ferenças 
v incu ladas a  questões t raba lh is tas,  ta is  como fér ias ,  horas extras,  sobreaviso,  
etc .  Adic iona lmente ,  todos os gastos provenientes de des locamento ,  es tadia e  
a l imentação,  caso sejam necessár ios ,  já  deverão estar  inc lu ídos no preço f ina l  
da propos ta.   
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1.2.  INDICADORES DE QUALIDADE 

1.2 .1 .  Disponibi l idade da SOLUÇÃO  

IDMS – Índice de Disponibilidade Mensal da SOLUÇÃO 

Atributo Valor 

Descrição 
Percentual de tempo, durante o período de um mês de apuração, em que 
todos os PRODUTOS da SOLUÇÃO,  permaneçam em condições normais 
de funcionamento, com os todos os recursos e funcionalidades contratados. 

Objetivo 
Garantir uma disponibilidade minimamente aceitável da SOLUÇÃO 
contratada. 

Meta 99% 

Periodicidade  Mensal 

Unidade de Representação Valor percentual 

Forma de Cálculo 

IDMS = ( ( DR + IJ ) / DP ) x 100           onde:  

DR = Disponibilidade real no mês de apuração, em horas 

IJ   =  Indisponibilidade justificada no mês de apuração, em horas 

DP = Disponibilidade prevista no mês de apuração, em horas =  

24 x (número de dias no mês de apuração) 

Obs.: A indisponibilidade justificada decorre de: 

 Paradas acordadas entre as partes; 

 Motivos de força maior (ex. desabamento, enchentes, etc.).  

Mecanismo de Medição e 
Gestão  

O mecanismo de medição e a forma de gestão deste indicador estão descrito 

no item  “GE“TÃO DO“ NÍVEI“ DE “ERVIÇO  deste anexo. 

Proporcionalização do 
Pagamento 

Meta não atingida implicará em desconto no valor do pagamento mensal, pela 

CONTRATANTE, do serviço correspondente ou da garantia contratual 

especificada neste edital, caso o serviço correspondente tenha sido, de 

alguma forma, quitado pela CONTRATANTE antecipadamente. 

O desconto total será calculado aplicando acumulativamente o desconto 

referente a cada indicador de qualidade  especificado neste item e aplicável 

no período de apuração correspondente.   

Considera-se a seguinte tabela para o cálculo do desconto referente a este 

indicador de qualidade:    

- Sem desconto, se 99% ≤ ICSP ≤ 100% 

- Desconto de 10%, se  97% ≤ ICSP < 99% 

- Desconto de 15%, se  95% ≤ ICSP < 97% 

- Desconto de 20%, se  ICSP < 95% 
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1.2 .2 .  Prazo de Atendimento da M ANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO  

ICSP – Índice de CHAMADOS solucionados no prazo previsto  

Atributo Valor 

Descrição 
Percentual de CHAMADOS solucionados, pela CONTRATANTE, no prazo 
previsto, em relação a todos os CHAMADOS efetuados durante o período 
de apuração. 

Objetivo 
Reduzir os atrasos nas resolução de problemas, defeitos e no 
esclarecimento de dúvidas e questionamentos técnicos pela 
CONTRATADA. 

Meta 98% 

Periodicidade  Mensal 

Unidade de Representação Valor percentual 

Forma de Cálculo 

ICSP = (TCP / TC ) x 100     

onde:  

TCP = Total de chamados SOLUCIONADOS dentro do prazo 
máximo definido neste edital, durante o período de 
apuração. 

TC = Total de chamados ABERTOS durante o período de 
apuração.  

Mecanismo de Medição e 
Gestão  

O mecanismo de medição e a forma de gestão deste indicador estão 
descrito no item  “GE“TÃO DO“ NÍVEI“ DE “ERVIÇO  deste anexo. 

Proporcionalização do 
Pagamento 

Meta não atingida implicará em desconto no valor do pagamento mensal, 

pela CONTRATANTE, do serviço correspondente ou da garantia contratual 

especificada neste edital, caso o serviço correspondente tenha sido, de 

alguma forma, quitado pela CONTRATANTE antecipadamente. 

O desconto total será calculado aplicando acumulativamente o desconto 

referente a cada indicador de qualidade  especificado neste item e aplicável 

no período de apuração correspondente.   

Considera-se a seguinte tabela para o cálculo do desconto referente a este 

indicador de qualidade:    

- Sem desconto, se 98% ≤ ICSP ≤ 100% 

- Desconto de   5%, se  96% ≤ ICSP < 98% 

- Desconto de 10%, se  93% ≤ ICSP < 96% 

- Desconto de 15%, se  90% ≤ ICSP < 93% 

- Desconto de  20%, se  ICSP <  90% 
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1.2 .3 .  Ef icácia  da M ANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO  

ICSD – Índice de CHAMADOS Solucionados Definitivamente  

Atributo Valor 

Descrição 
Percentual de CHAMADOS solucionados de forma definitiva pela 
CONTRATADA em relação a todos os CHAMADOS efetuados, durante o 
período de apuração. 

Objetivo 
Reduzir o número de reincidências nos CHAMADOS abertos pela 
CONTRATANTE pela mesma causa raiz.  

Meta 97% 

Periodicidade  Trimestral 

Unidade de Representação Valor percentual 

Forma de Cálculo 

ICSD = (TCP / TC ) x 100  

onde:  

TCD =  Total de chamados SOLUCIONADOS sem reincidência no 
período de apuração. 

TC   =   Total de chamados ABERTOS durante o período de 
apuração. 

Mecanismo de Medição e 
Gestão  

O mecanismo de medição e a forma de gestão deste indicador estão 
descrito no item  GE“TÃO DO“ NÍVEI“ DE “ERVIÇO  deste anexo. 

Proporcionalização do 
Pagamento 

Não será aplicado nenhum tipo de desconto de pagamentos à 

CONTRATADA, no caso de descumprimento da meta. Porém a 

CONTRATANTE se reserva o direito de aplicar as penalidades previstas na 

legislação vigente.   

Observação 

Meta não atingida implicará em desconto no valor do pagamento mensal, 

pela CONTRATANTE, do serviço correspondente ou da garantia contratual 

especificada neste edital, caso o serviço correspondente tenha sido, de 

alguma forma, quitado pela CONTRATANTE antecipadamente. 

O desconto total será calculado aplicando acumulativamente o desconto 

referente a cada indicador de qualidade  especificado neste item e aplicável 

no período de apuração correspondente.   

Considera-se a seguinte tabela para o cálculo do desconto referente a este 

indicador de qualidade:    

- Sem desconto, se 97% ≤ ICSP ≤ 100% 

- Desconto de   5%, se  95% ≤ ICSP < 97% 

- Desconto de 10%, se  93% ≤ ICSP < 95% 

- Desconto de 15%, se  90% ≤ ICSP < 93% 

- Desconto de 20%, se  ICSP < 90% 
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1.3.  GESTÃO DOS NÍVEIS DE SERVIÇO 

1.3 .1 .  Pe lo  menos  um dos  segu intes  mecanismos deve ser  d isponib i l i zado pela  
CONTRATADA para  ABERTURA (REGISTRO) de CHAMADOS:  te lefone,  
mensagem elet rôn ica (e -mai l ) ,  s í t io  na  Internet .  

1.3 .2 .  No caso de l igações te lefônicas,  o  número para  conta to para  a 
aber tura/ reg is t ro de CHAMADOS deverá ser  ún ico para todos os módu los,  
componentes  e func iona l idades  da SOLUÇÃO.  

1.3 .3 .  Na ABERTURA (REGISTRO) dos CHAMADOS,  a  CONTRATANTE i rá 
comunicar ,  v ia mensagem elet rôn ica (e -mai l ) ,  à  CONTRATADA as  segu intes  
in formações:   

 Data e hora de abertura do CHAMADO.  
 Código alfanumérico de identificação do CHAMADO.  
 Descrição do CHAMADO.  
 Nível de Severidade do CHAMADO.  
 Identificação (nome completo e matrícula) do solicitante da CONTRATANTE. 
 Identificação do atendente da CONTRATADA. 

 

1.3 .4 .  Caso o CHAMADO tenha s ido aber to v ia l igação te lefônica,  a CONTRATADA 
deverá conf i rmar ,  v ia  mensagem elet rônica (e -mai l ) ,  a  ABERTURA 
(REGISTRO) do CHAMADO, inc lu indo as seguintes in formações:   

 Código alfanumérico de identificação do CHAMADO. 
 Data e hora de início do ATENDIMENTO.  
 Descrição do serviço a executar. 
 Identificação do responsável pelo serviço a executar. 

 

1.3 .5 .  O CONTIGENCIAMENTO do CHAMADO será conf i rmado através  do ace i te  
pe la CONTRATANTE na ordem de serv iço (OS) correspondente ,  desde que 
inc luso as  segu in tes in formações:  

 Código alfanumérico de identificação do CHAMADO. 
 Data e hora de conclusão do contingenciamento. 
 Descrição detalhada do serviço executado. 

 

1.3 .6 .  A CONCLUSÃO def in i t iva  do CHAMADO será conf i rmada a través do ace i te  
pe la CONTRATANTE na ord em de serv iço (OS) correspondente ,  desde que 
inc luso as  segu in tes in formações:  

 Código alfanumérico de identificação do CHAMADO. 
 Data e hora de conclusão do serviço executado. 
 Descrição detalhada do serviço executado. 

 

1.3 .7 .  A CONTRATANTE deverá  e laborar  e env iar  à  CONTRATADA até  o 5º  (qu in to)  
d ia ú t i l  do  mês,  o RELATÓRIO DE APURAÇÃO DE NÍVEIS DE SERVIÇO,  
conforme o mode lo  apresentado no Anexo –  Mode los de Documentos deste 
ed i ta l .  
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1.3 .8 .  Neste re latór io  serão apresentados  os  resul tados referentes a  todos os 
INDICADORES DE QUALIDADE cujo per íodo de apuração se encer ra no mês 
que precede à data  de sua emissão.  

1.3 .9 .  Caso não ocorra nenhum CHAMADO no per íodo de apuração,  a emissão  
deste re latór io será  d ispensada,  cons iderando,  neste caso,  que todos os 
INDICADORES DE QUALIDADE alc ançaram a meta prev is ta .  
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2.  DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

A PROPONENTE vencedora deverá apresentar  na ass ina tura do contrato:   

2.1 .  Catá logos,  prospectos e outros documentos que contenham as espec i f icações 
técn icas re lat ivas  aos produtos ofer tados .  

2.2 .  Todas as ex igênc ias para as ins ta lações f ís icas e caracter ís t icas dos equipamentos  
propostos contendo pelo menos:  

2.2 .1 .  Dimensões e  peso dos módulos.  

2.2 .2 .  Caracter ís t icas  e lét r icas de func ionamento ( tensão,  f requênc ia,  cor rente  e  
t ipo de conector ) .  

2 .2 .3 .  Espec i f icação do  t ipo  de ref r igeração,  d iss ipação de calor ,  vo lume de ar  
necessár io à ref r igeração,  temperatura de t rabalho e umidade re la t iva do ar .  

2.2 .4 .  Área necessár ia  para  ins ta lação das máqu inas  e  outros recursos  espec ia is  
necessár ios  (Ex. :  l inha te lefôn ica ,  acesso lóg ico ,  rede) .  

2.3 .  A documentação deverá ser  fornec ida  impressa ou em mídia DVD/CD,  em id ioma 
Por tuguês ou Inglês ,  contendo or ientações para a conf iguração,  operação e 
admin is t ração dos produtos  fornec idos.  Entregar  pe lo  menos 1 (uma)  mídia ou  
documentação impressa por  contrato  efet ivado.  
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3. RECEPÇÃO TÉCNICA E INSTALAÇÃO 

3.1 .  Caberá  à  PROPONENTE:  

3.1 .1 .  Efetuar  v is i ta  técnica  prévia ao loca l  de entrega,  para def in ição de toda a  
logís t ica  de t ranspor te e  ins ta lação.  

3.1 .2 .  Acond ic ionar  e  t ranspor tar  os  recursos  contra tados,  em embalagem 
apropr iada para  o t ranspor te,  de  acordo com as  melhores prát icas do 
mercado e recomendações do fabr icante .  A embalagem deve ser  
inde levelmente ident i f icada com, no mínimo,  as seguintes in formações:  

3.1 .2 .1.  Nome do fabr icante  ou marca do produto.  

3.1 .2 .2.  Des ignação do t ipo ,  modelo ou equ iva lente.  

3.1 .2 .3.  Número de sér ie.  

3.1 .2 .4.  Número do pedido de compra.  

3.1 .2 .5.  Pos ição de t ranspor te  e ins t ruções de manuseio.  

3.1 .2 .6.  Massa to ta l  do  vo lume em qu i logramas.  

3.1 .3 .  Entregar  os equ ipamentos ,  no Datacenter  da CONTRATANTE, na Rua Bah ia ,  
2.277 –  Lourdes –  BH/MG,  nos per íodos de 8h às 12h e de 14h às 17 h,  de  
2ª  a 6ª  fe i ra ,  com agendamento prév io de,  no mínimo,  24 horas,  com a 
Gerênc ia de Supr imentos ou com Gerênc ia de Gestão de At ivos.  

3.1 .3 .1.  Havendo necess idade de desembalar  o equ ipamento para  
des locamento até a  sala cof re,  o  procedimento deverá ser  fe i to  
pe la  t ranspor tadora,  na presença de um técnico credenc iado pe la  
PROPONENTE.   

3.1 .4 .  Fornecer  toda a documentação técn ica necessár ia à adequada u t i l i zação dos 
equipamentos.  

3.1 .5 .  Ex ig i r  que seus prof iss iona is ,  durante o per íodo em que pe rmanecerem nas 
dependênc ias da CONTRATANTE, por tem crachá de ident i f icação.  

3.1 .6 .  Efetuar  a ins ta lação dos equipamentos,  juntamente com o técn ico da 
CONTRATANTE.  

3.1 .6 .1.  São de responsab i l idade da PROPONENTE os  serv iços  de 
ins ta lação,  conf iguração,  customização e  conexã o dos  
equipamentos fornec idos,  compreendendo:  ins ta lar  f is icamente  
todos os equ ipamentos e conf igurá - los  log icamente para  que 
possam ser  ut i l i zados  imed iatamente  pe la  equ ipe de operação da  
PRODEMGE.   
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3.1 .6 .2.  A ins ta lação poderá ocorrer  em dia út i l  ou não e em hor ár io  
comerc ia l  ou não,  sem ônus ad ic ionais  e a  cr i tér io  da  
CONTRATANTE.  

3.1 .6 .3.  A Ins ta lação e a conf iguração in ic ia l  da so lução integrada deverá  
ser  real izada pe lo  fornecedor ,  conforme deta lhado no i tem 
"IMPLEMENTAÇÃO",  do ANEXO –  Espec i f icações  Técnicas.  

3.1 .7 .  Efetuar  a recepção técn ica,  juntamente com o técnico da CONTRATANTE 
após a ins ta lação dos equ ipamentos e cus tomização da so lução conforme 
requ is i tos  técn icos.  

3.1 .7 .1.  A CONTRATANTE, no ato  da recepção técn ica,  poderá rea l izar  a  
anál ise técnica dos equ ipamentos entregues,  por  amostragem ou 
no tota l ,  para ver i f icar  se estão em conform idade com as 
espec i f icações técnicas def in idas neste ed i ta l .   

3 .1 .7 .2.  Todos os  i tens de mater ia l  do pedido de compra re je i tados  em 
inspeção devem ser  subst i tu ídos,  por  conta  da PROPONENTE,  
sem nenhum ônus para a  CONTRATANTE.  

3.1 .7 .3.  A re je ição de qualquer  mater ia l  ou serv iço,  em vir tude de fa lhas  
constatadas ,  não d ispensa a PROPONENTE de cumpr ir  as  datas 
de entrega promet idas.   

3.1 .7 .4.  Se a re je ição tornar  imprat icáve l  a entrega da so lução contratada  
nas datas prev is tas,  ou se tornar  ev idente  que a PROPONENTE 
não será  capaz de sa t is fazer  as  ex igênc ias estabe lec idas nes ta  
espec i f icação,  a CONTRATANTE se reserva o d i re i to de resc ind i r  
todas as suas obr igações e  de obter  mater ia is  e  serviços de outro  
fornecedor .  Em ta is  casos,  a PROPONENTE será cons iderada 
inf ratora  do contrato  e es tará  suje i to às pena l idades  apl icáveis .  

3.1 .7 .5.  O ace i te ou  aprovação do obje to  desta  l ic i tação,  não exc lu i  a  
responsabi l idade c iv i l  nem a ét ico -prof iss iona l  da PROPONENTE 
por  víc ios  de quant idade,  qua l i dade ou d ispar idades com as 
espec i f icações  estabelec idas  neste  edi ta l  ver i f icadas  
poster iormente ,  garant indo-se à Admin is t ração Púb l ica as  
faculdades  prev is tas no Ar t .  18  da Lei  nº .  8.078/90 –  Cód igo de  
Defesa do Consumidor .  

3.2 .  Caberá  à  CONTRATANTE:  

3.2 .1 .  Acompanhar  a PROPONENTE durante  a recepção técn ica e ins ta lação dos 
produtos entregues .  

3.2 .2 .  Emit i r  laudo técnico,  ao  f ina l  da recepção técn ica  e da ins ta lação dos 
produtos adqu ir idos,  ates tando,  ou não,  a  conform idade da entrega em 
re lação aos requis i tos  espec i f icados.  
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4. TREINAMENTO 

4.1 .  Deverá ser  fornec ido  um t re inamento  of ic ia l  para  ins ta lação e admin is t ração da 
solução de NGFW  para 5  func ionár ios  da CONTRATANTE.  

4.2 .  Deverá ser  fornec ido mater ia l  d i tát ico  impresso of ic ia l .  

4 .3 .  Deverá possu ir  módu los teór icos e prát icos.  

4.4 .  Os cursos deverão ser  cer t i f icados pe lo  fabr icante  dos equ ipamentos .  

4.5 .  Os ins t ru tores devem ser  capac i tados  e cer t i f icados pelo fabr icante para  o  
t re inamento.  A documentação deverá  ser  apresentada quando da contra tação do 
t re inamento.   

4.6 .  O conteúdo dos cursos deverá abranger ,  m in imamente,  os  segu in tes tóp icos :  

  Conf iguração –  acesso ao equ ipamento ;  comando de conf igurações bás icas e  
avançadas;  es t rutura /arqu i tetura do s is tema operac ional  dos equipamentos;  
conf iguração v ia CLI ,  GUI,  Cl ient  e  web;   

  Operação e t roub leshoot ing avançado –  comandos de gerenc iamento e  
moni toramento da saúde dos recursos dos equipamentos;  ap l icação de 
b loque ios  manua is  e automát icos  e cr iação de f i l t ros ;  

4.7 .  É obr igatór io re lac ionar  a  ementa dos cursos,  carga horár ia e conteúdo 
programát ico .  

4.8 .  É obr igatór io  o  fornec imento  de mater ia l  escr i to  (manua is)  ou  e le t rôn ico (arquivo 
d ig i ta l )  e o uso de uma es tação para cada a luno.  

4.9 .  A abordagem do t re inamento  deve ser  em inentemente  prát ica ,  ut i l i zando exemplos 
e exerc íc ios  para i lus t rar  os  conce i tos  e cap ac i tar  os  par t ic ipantes a empregar  os 
recursos oferec idos.  

4.10.  O loca l  de t re inamento e os recursos  necessár ios  (sa la ,  ins t rutores,  desk top,  etc)  
são de responsab i l idade da PROPONENTE.  

4.11.  Todos os custos serão de responsab i l idade da PROPONENTE.  

4.12.  No caso de t re inam ento a ser  real izado fora de Be lo Hor izonte,  os  custos de v iagem, 
hospedagem e d iá r ias  dos par t ic ipantes serão de responsab i l idade da 
CONTRATANTE.  

4.13.  Todos os cus tos re lat ivos ao t re inamento serão de responsab i l idade da 
PROPONENTE, à exceção dos re lat ivos aos  gastos com t ranspor te,  a l imentação,  
des locamentos e hospedagens dos func ionár ios  da CONTRATANTE.  

4.14.  O faturamento da capac i tação f icará condic ionado à  emissão,  pe la CONTRATANTE,  
do “Termo de Acei te” .  
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4.15.  É obr iga tór io um mínimo de 40 (quarenta)  horas de carga ho rár ia,  não podendo 
ul t rapassar  o l im i te de 8  (o i to)  horas  por  d ia.  

4.16.  A capac i tação deverá ser  rea l izada de segunda - fe i ra  a  sexta - fe i ra,  em horár io 
comerc ia l ,  entre 08:00h e 18:00h.   

4.17.  Caso a CONTRATADA ofereça o t re inamento fora  de Be lo Hor izonte,  a  
CONTRATANTE env iará,  no mínimo,  02 recursos humanos por  tu rma.  O per íodo de 
ocorrênc ia e par t ic ipação dos  t re inamentos  deverá ser  negoc iado com a 
CONTRATANTE,  cons iderando a sua d ispon ib i l idade dos recursos  humanos.   

4.18.  Data de rea l ização dos t re inamentos:  A ser  def in ida na ass ina tura  do contrato,  
a l inhado em comum acordo entre  a  CONTRATANTE e a  PROPONENTE  

4.19.  A data e horár ios  para  rea l ização do t re inamento serão def in idos pela Prodemge em 
conjunto  com a contra tada.  

4.20.  O ins t ru tor  deverá possuir  cer t i f icação of ic ia l  par a m in is t rar  t re inamentos da so lução 
de NGIPS implantada na Prodemge.  

4.21.  Deverá ocorrer  no máximo 30 d ias após a  ass ina tura do contrato.  

 

5. PRAZOS E GARANTIA 

Deverão ser  observados os seguintes prazos contratua is  no fornec imento da so lução  

5.1 .  Prazo de entrega :  60 (sessenta)  dias  cor r idos após ass inatura do contra to .  

5.2 .  Prazo máximo de ins ta lação da solução:  15 (qu inze)  d ias  corr idos após a  entrega  
do equ ipamento e sol ic i tação da CONTRATANTE.  

5.3 .  Prazo máximo de recepção técn ica:  72 (setenta e duas)  horas após a ins ta lação dos 
equipamentos e  demais  componentes da so lução conforme os requis i tos  técn icos.  

5.3 .1 .  Ocorrendo prob lemas na recepção técn ica,  a PROPONENTE terá  o prazo de 
05 (c inco)  d ias  ú te is  para  so lução das pendênc ias ou t roca imediata dos  
equipamentos.  

5.4 .  Prazo de garant ia  de  todos componentes da so lução:  36 ( t r inta e seis)  meses.  

5.4 .1 .  O iníc io  da garant ia  será  cons iderado a  par t i r  da  data  de acei te pe la 
CONTRATANTE da ins ta lação da solução.  

5.4.2. O prazo de subscr ição de todo sof tware fornec ido deve ser  igual  ao per íodo 
de garant ia do  produto.  Durante a v igênc ia  do contrato,  a CONTRATANTE 
terá  d i re i to a a tual ização da versão do sof tware .   
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5.4 .3 .  Durante o  per íodo de garant ia,  a  CONTRATANTE deverá ter  a  opção de abr i r  
chamado de supor te  técn ico d i retamente  ao fabr icante  dos equipamentos ou 
através da PROPONENTE, seja v ia centra l  de a tend imento 0800 no Bras i l  
ou  l igação te lefônica local ,  durante os 7 d ias  da semana,  24 horas por  d ia  
(24x7) ,  inc lus ive em fer iados.    

5 .4 .4 .  A CONTRATADA deverá ter  acesso d ireto à base de dados de conhec imento  
do fabr ican te dos equipamentos.  Base es ta que contenha informações, 
or ientações e ass is tênc ia para ins ta lação,  des insta lação,  conf iguração e 
atua l ização de f i rmware e sof tware ,  apl icação de correções,  d iagnóst icos,  
ava l iações e  resolução de prob lemas e  demais  at iv ida des  re lac ionadas  à  
correta operação e func ionamento dos  equ ipamentos.  

5.4 .5 .  Para os serviços de ins ta lação e conf iguração,  ex ige -se garant ia contra  
fa lhas,  manutenção e  supor te,  nos termos do Termo de Referênc ia,  de 36 
( t r in ta e se is)  meses contados a par t i r  da data de emissão do Atestado de 
Ace i te Técn ico.  

 

 

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

As condições de pagamento serão as seguintes:  

6.1.  Pela aquis ição do Hardware,  a PRODEMGE pagará à CONTRATADA em 05 
(cinco) parcelas mensais,  sendo a pr imeira em até 30 ( t r inta)  dias após a  data 
de assinatura do “Laudo de Recepção Técnica” emit ido pela PRODEMGE;  

6.2.  Pela aquisição do Sof tware,  a PRODEMGE pagará à CONTRATADA em 05 
(cinco) parcelas mensais,  sendo a pr imeira em até 30 ( t r inta)  dias após a data 
de assinatura do “Laudo de Recepção Técnica” emit ido pela PRODEMGE;  

6.3.  Pelos Serviços de Instalação e Conf iguração da solução, a PRODEMGE 
pagará à CONTRATADA em até 30 (t r inta)  dias após a data de assinatura do 
“Termo de Aceite da Instalação” emit ido pela PRODEMGE;  

6.4.  Pelos Serviços de Operação Assist ida ( funcionamento Provisór io) ,  a 
PRODEMGE pagará à CONTRATADA em até 30 ( tr inta)  dias após a data de 
assinatura do “Termo de Aceite da Operação Assist ida” emit ido pela 
PRODEMGE;  

6.5.  Pelos Serviços de Capacitação, a PRODEMGE pagará à CONTRATADA em 
até 30 ( tr inta)  dias após a data de assinatura do “Termo de Aceite da 
Capacitação” emit ido pela PRODEMGE;  

6.6.  Pelo Suporte e Garant ia,  a PRODEMGE pagará à CONTRATADA em 36 ( t r inta 
e seis)  parcelas mensais,  iguais e sucessivas.  
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1. ADJUDICAÇÃO 

A PROPONENTE classificada em primeiro lugar no processo licitatório deverá apresentar, para adjudicação 
do pregão, documentação comprovando os requisitos técnicos ofertados e, caso julgue necessário e, a 
critério da CONTRATANTE, realizar testes de aceitação dos equipamentos licitados, nas instalações da 
CONTRATANTE, para comprovação das funcionalidades especificadas. 
 

1.1. DOCUMENTAÇÃO 

A PROPONENTE classificada em primeiro lugar no processo licitatório deverá apresentar, para adjudicação 
do pregão, as informações e documentos abaixo relacionados: 

a) Atestado de entidade pública ou privada declarando que ela já forneceu produtos e serviços 
compatíveis com o objeto desse edital.  

b) Relação de todos os componentes de ofertados neste processo licitatório, com o detalhamento de 
suas características técnicas e capacidade de expansão.  

c) Documentação impressa, em meio eletrônico ou site, publicada pelo fabricante dos produtos 
ofertados, que comprovem, inequivocamente (com informação de endereço Internet ou manual 
em PDF, identificação do documento e página) o atendimento de todos os requisitos exigidos 
nesta Especificação Técnica. 

 Caso seja apresentada declaração do fabricante informando o atendimento a algum item de 
especificação e, haja divergência entre as informações constantes da declaração apresentada 
e a documentação apresentada na alínea “c” e/ou a documentação pública do fabricante, 
prevalecerá, para fins de análise por parte da CONTRATANTE, o disposto na documentação 
apresentada na alínea “c” e a documentação pública do fabricante. 

 Somente será aceita declaração do fabricante da solução ofertada contendo informações 
sobre o atendimento aos itens da especificação técnica, caso esta esteja em língua 
portuguesa, assinada por representante legal no Brasil, com firma reconhecida. 

d) Declaração informando que durante o período de GARANTIA, a assistência técnica dos 
equipamentos será de sua inteira responsabilidade, incluindo todos os custos correspondentes.  

e) Na declaração do item anterior também deverá constar que a assistência será prestada por 
empresa autorizada pelo fabricante, seja a própria LICITANTE ou outra empresa. Neste caso 
deverá ser informado o nome da autorizada.  

f) Declaração concordando com todos os requisitos definidos para este edital. 
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1.2. TESTES DE ACEITAÇÃO 

A CONTRATANTE efetuará, caso julgue necessário e, a seu único e exclusivo critério, os testes de 
aceitação dos equipamentos licitados. 

Os testes de aceitação visam a aferição da real capacidade técnica dos equipamentos ofertados pela 
PROPONENTE. Busca-se comprovar tecnicamente, juntamente com a documentação do fabricante, se os 
equipamentos de fato atendem aos requisitos técnicos especificados. Neste sentido, as características 
definidas nas Especificações Técnicas, devem ser comprovadas pelos PROPONENTE por meio de 
documentação técnica referenciada a estas especificações, e por meio da realização de testes de aceitação 
a serem feitos pela PROPONENTE. 

A PROPONENTE deverá prover todos os recursos necessários a exemplo de recursos técnicos 
(equipamentos, simuladores de tráfego e outros necessários), bem como, pessoal especializado para 
montar toda a infraestrutura necessária para efetivação dos testes de aceitação. 

A CONTRATANTE designará uma comissão de homologação para acompanhar os testes de aceitação. 

1.2.1. Regras e métodos de comprovação e homologação dos equipamentos 

1.2.1.1. Para o método de comprovação por escrito do atendimento às funcionalidades especificadas, será 
exigida da PROPONENTE a apresentação de documentos, manuais, declarações, certidões, 
dentre outros que comprovem tal atendimento, nas seguintes condições: 

a) Apontar o cumprimento dos itens de Especificações Técnicas, indicando qual item está(ão) 
sendo atendido(s); 

b) Cada comprovante por escrito apresentado deve descrever claramente a referência ao modelo 
apresentado na proposta, não sendo válidas referências genéricas; 

c) A PROPONENTE deve apresentar uma tabela contendo a relação de cada documento, 
indicando em que página está relacionado cada item de Especificação Técnica 
correspondente; 

d) A PROPONENTE deverá apresentar uma relação de componentes de cada equipamento, 
contendo o código do produto (fabricante) e a quantidade de componentes em cada produto; 

e) Indicação do endereço, telefone e nome de contato do fabricante no Brasil; 

f) Caso os comprovantes por escrito apresentados deixem de atender a um único item da 
Especificação Técnica, a proposta será desclassificada, não passando para a etapa seguinte 
de testes das funcionalidades especificadas; 

g) As comprovações por escrito serão solicitadas pelo Pregoeiro e deverão ser encaminhadas 
para a Rua da Bahia, 2277, Belo Horizonte, MG em um prazo máximo 24 horas; 

h) A equipe técnica fará a avaliação desta documentação em um prazo máximo de 24 horas. 

1.2.1.2. Para a condução dos testes de aceitação dos equipamentos, foram definidos três níveis de testes 
de aceitação. 

Os testes de aceitação deverão ser executados em equipamentos reais da própria 
PROPONENTE. O(s) equipamento(s) deverá(ão) ser do mesmo modelo exigido no Edital, 
possuindo todas as características das Especificações Técnicas contidas neste Anexo. 

a) Testes de aceitação de primeiro nível: 



                                                                      ANEXO – Modelos de Documentos 

 

 Espec. Técnica - Firewall   -  ver 1 (26/10/2016) 35 / 40 

 

Este nível prevê a homologação dos equipamentos com simuladores de tráfego através de 
hardware e software para comprovação dos valores de capacidade e desempenho descritos 
no edital. Todos os recursos técnicos, humanos, dentre outros são de responsabilidade da 
PROPONENTE. 

b) Testes de aceitação de segundo nível: 

Este nível prevê a homologação dos equipamentos com uso e integração a outros 
equipamentos de forma a comprovar as funcionalidades indicadas nas Especificações 
Técnicas. Será necessário identificar os comandos para a configuração e execução de testes 
de conectividade com outros equipamentos, de forma a montar um ambiente em produção. Em 
hipótese alguma será admitida o uso de máquinas virtuais ou simuladores de rede. Os 
equipamentos usados para os testes de integração com os equipamentos licitados deverão ser 
reais. 

c) Testes de aceitação de terceiro nível: 

Este nível provê somente a execução de testes na composição de hardware (chassi, módulos 
de interfaces, fabric/engine/supervisor, fans e fonte de alimentação) e do(s) comando(s) 
específico(s) referente(s) aos itens das Especificações Técnicas. Não será necessária a 
montagem de um ambiente de produção ou interligação com outros equipamentos, somente a 
demonstração do comando no roteador. 

1.2.1.3. A PROPONENTE com melhor proposta e que tiver sido habilitada, apresentará no prazo de até 
10 (dez) dias úteis, equipamentos idênticos aos equipamentos ofertados na proposta para os 
testes de capacidades de funcionalidades ofertadas em consonância com as Especificações 
Técnicas, através da realização de testes de homologação. 

1.2.1.4. Os dispositivos fornecidos pela PROPONENTE para os testes, a seu critério, poderão estar dentro 
da localidade informada pela PROPONENTE em sua proposta comercial (modalidade 
Homologação Remota dentro do Brasil) ou nas dependências da CONTRATANTE (Homologação 
Presencial). 

1.2.1.5. Caso a PROPONENTE opte pela Homologação Remota, as exigências abaixo se aplicarão: 

a) Os testes serão realizados a partir de uma das dependências da CONTRATANTE. O local 
exato será definido na data do pregão. A CONTRATANTE deverá receber a conectividade com 
a localidade remota onde estarão disponíveis os dispositivos. A adoção desta modalidade não 
exime a PROPONENTE de manter técnicos na CONTRATANTE. A PROPONENTE deverá 
providenciar o acesso à Internet para se alcançar o local de instalação dos equipamentos a 
serem testados e homologados. Recomenda-se que seja fornecida conectividade por meio de 
Virtual Private Network (VPN) e SSL (Secure Sockets Layer) sobre Internet; 

b) A PROPONENTE deve disponibilizar visualização on-line (filmagem) dos dispositivos que 
estão sendo testados. O equipamento de filmagem deve ser móvel, permitindo a visualização 
em parte ou no todo dos equipamentos testado. Nesta visualização deverá permitir a imagem 
clara e transparente com qualidade de todo o processo de teste. É necessário que este tráfego 
seja encapsulado em HTTP; 

c) Quaisquer funcionalidades e condições de testes viáveis durante teste presencial devem estar 
disponíveis na homologação remota; 

d) Quaisquer dispositivos, softwares e linhas de comunicação de dados necessárias (LPCD, 
ADSL, 3G, etc. se for o caso) para a conectividade para o processo de Homologação Remota 
deverão ser fornecidos pela PROPONENTE sem custo adicional para a CONTRATANTE; 
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e) Nesta modalidade, a PROPONENTE deverá contar com o apoio de pelo menos um técnico na 
localidade remota, igualmente disponível durante o período de realização dos testes. Esta 
disponibilidade remota se aplicará ao horário comercial de Brasília. Este técnico poderá ser 
funcionário do fabricante do dispositivo ou da PROPONENTE. 

1.2.1.6. Independentemente da modalidade de homologação escolhida, as exigências a seguir se 
aplicarão: 

a) Deverá ser apresentado o quantitativo de equipamentos e interfaces conforme especificado 
nesse Anexo a ser testado; 

b) Os testes serão realizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, por técnicos da 
PROPONENTE, quando deverá comprovar as funcionalidades especificadas, sendo assistido 
por técnicos da CONTRATANTE; 

c) Caso apenas um item testado referente às especificações seja considerado não atendido, o 
equipamento será totalmente desclassificado; 

d) A PROPONENTE deverá fornecer, no local dos testes, produto para simulação de tráfego (em 
software e/ou hardware) com capacidade para gerar tráfego suficiente para comprovação dos 
itens de performance desta especificação. Quaisquer computadores e outros dispositivos 
adicionais para viabilizar esta simulação deverão estar incluídos. Este produto será devolvido 
após a finalização dos testes, caso os testes sejam feitos nas dependências da 
CONTRATANTE; 

e) Para a realização dos testes, a PROPONENTE deverá indicar previamente os nomes de, no 
máximo, dois técnicos para participação integral durante a realização dos testes; 

f) As PROPONENTES concorrentes neste Pregão poderão indicar técnicos (apenas um para 
cada empresa) para acompanhar os testes. O acompanhamento deve ser realizado durante o 
período integral dos testes e o nome do técnico deve ser informado previamente; 

g) A CONTRATANTE publicará no portal de compras (www.compras.mg.gov.br) e no site da 
empresa (www.prodemge.gov.br) a data de início dos testes de homologação, dando desta 
forma como informadas as participantes do evento. Uma vez iniciados os testes, todos 
participantes indicados deverão estar presentes em todas as datas e horários até a finalização; 

h) Dos técnicos indicados pela empresa que estarão realizando os testes com os equipamentos 
propostos, ambos poderão ser substituídos após o início dos testes e poderão retornar, 
entretanto uma única vez, desde que seja comunicado formalmente a CONTRATANTE. Na 
ausência dos técnicos indicados pela empresa que estará realizando os testes com o 
equipamento proposto, sua proposta será desclassificada; 

i) Na ausência, em qualquer dos dias, dos técnicos indicados pelas demais PROPONENTES 
participantes deste Pregão, estes não poderão participar da continuidade dos testes e, 
consequentemente, não serão aceitos quaisquer questionamentos sobre sua realização; 

j) As PROPONENTES participantes dos testes deverão disponibilizar seus técnicos para esta 
tarefa no horário compreendido entre 09:00 e 18:00 de segunda a sexta-feira, horário de 
Brasília; 

k) Os técnicos das PROPONENTES concorrentes, quando observarem qualquer situação 
técnica, pertinente ao teste, que considerem irregular, deverão manifestar sua discordância 
apenas à Comissão de Homologação, devendo fazê-lo por escrito. Caberá à CONTRATANTE 
acatar ou não sua manifestação, que ficará registrada junto ao processo; 



                                                                      ANEXO – Modelos de Documentos 

 

 Espec. Técnica - Firewall   -  ver 1 (26/10/2016) 37 / 40 

 

l) A CONTRATANTE fornecerá somente o espaço físico para que a PROPONENTE monte seu 
ponto de acesso ao seu laboratório ou ao laboratório do fabricante no caso de teste de 
homologação remoto. Caso a PROPONENTE opte pelos testes nas dependências da 
CONTRATANTE o espaço físico também será oferecido. 

m) Papéis necessários para anotações ou registro de questionamentos serão fornecidos pela 
CONTRATANTE, e será permitida a saída destas anotações da sala de testes somente com 
aprovação da CONTRATANTE; 

n) Será permitida durante os testes a realização de 02 (duas) únicas atualizações de softwares e 
sistema operacional dos equipamentos sob avaliação, visando à correção ou adaptação para 
atendimento aos requisitos do Edital. Não há limite de itens a serem corrigidos nessa 
atualização. Poderá ser realizado "upgrade" e "downgrade", porém para a realização deste 
último, deve ser comprovado que nenhuma das funcionalidades já testadas serão perdidas ou 
invalidadas. 

o) Ao final dos testes, os equipamentos, inclusive o gerador de tráfego, deverão ter sua 
configuração totalmente apagada antes de serem retirados ou liberados, independentemente 
da modalidade de homologação adotada; 

p) Os técnicos que efetuarão os testes devem pertencer ao quadro de pessoal da 
PROPONENTE, comprovado com documentação. Os técnicos dos fabricantes não podem 
realizar ou auxiliar os técnicos da PROPONENTE nos testes. Todos os testes e relacionamento 
dos técnicos da PROPONENTE com a CONTRATANTE devem ser efetuados no idioma 
português; 

q) As Especificações Técnicas deverão ser comprovadas através de testes de homologação 
seguindo a definição do seu nível. Caso algum item não tenha como ser comprovado no 
ambiente de testes de homologação, este item e somente ele poderá ser comprovado com 
documentação específica do fabricante mediante justificativa da impossibilidade da 
comprovação no teste de conformidade e desde que aprovado pela Comissão de 
Homologação; 

r) Para os testes de homologação serão considerados datagramas de 576 Bytes e de 1500 Bytes; 

s) Devem ser disponibilizados equipamentos suficientes para realização de quaisquer testes de 
homologação previstos nesse Anexo. Não serão aceitos roteadores virtuais para este teste 
nem softwares simuladores de rede. 

1.2.2. Do Resultado final 

1.2.2.1. O resultado final será o parecer da equipe técnica da CONTRATANTE, informando se os 
equipamentos ofertados atendem ou não aos requisitos deste Anexo. 

1.2.2.2. O resultado dos testes de aceitação será divulgado em até 15 (quinze) dias após o limite 
determinado para o término do mesmo, nos sites www.prodemge.gov.br e 
www.compras.mg.gov.br. 

1.2.3. Cláusula de Confidencialidade 

A PROPONENTE compromete-se a manter em caráter confidencial, mesmo após a eventual 
rescisão do contrato, todas as informações relativas à: 

a) Política de segurança adotada pela CONTRATANTE e configurações de hardware e software 
decorrentes; 

http://www.compras.mg.gov.br/
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b) Processo de instalação, configuração e customizações de produtos, ferramentas e 
equipamentos e atendimento aos itens de segurança, constantes do Edital; 

c) Processo de implantação no ambiente da CONTRATANTE, de mecanismos de criptografia e 
autenticação adotados na instalação, manutenção e suporte aos equipamentos; 

d) Quaisquer dados que a PROPONENTE venha a ter conhecimento em decorrência da presente 
contratação, pertinentes a hardware, software, serviços e sistemas aplicativos da 
CONTRATANTE, cujo conhecimento por terceiros exponha o ambiente a riscos de invasão ou 
resulte na vulnerabilidade do mesmo. 
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1. RELATÓRIO DE APURAÇÃO DE NÍVEIS DE SERVIÇO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE APURAÇÃO DE NÍVEIS DE SERVIÇO 

Identif icação do Contrato  

Contrato:  __________    Data de Emissão: ___/___/___ 

Indicadores de Qualidade 

Código do Indicador: _____________ 

Nome: _______________________________________________________________________ 

Período de Apuração:  ___ /___ /___   a ___ /___ /___   

Valor Apurado: ______   

Desconto no Pagamento: (   ) sem desconto (meta atingida) 

(   ) desconto de R$______ (_________________________________) 

na parcela devida no mês ou na garantia contratual, conforme 

estipulado no contrato correspondente a este serviço. 

Chamados no Período 

Código do 
Chamado 

Abertura 
Severidade 

Contingenciamento Encerramento 

Data Hora Data Hora Data Hora 

        

        

        

        

 

Código do Indicador: _____________ 

Nome: _______________________________________________________________________ 

etc. 

 


