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ATA DE CONSULTA PÚBLICA  

 

 

O Governo do Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão – SEPLAG, por meio da Subsecretaria de Serviços Compartilhados – 

CSC, realizou Consulta Pública via web para aquisição de licenças de uso de solução 

corporativa de segurança de endpoint’s e servidores incluindo garantia, suporte e 

atualização para utilização no parque tecnológico do Governo do Estado de Minas 

Gerais, no período de 11 a 19 de julho de 2017. Isto posto, segue as ponderações realizadas: 

 

 

 

A empresa AltasNet enviou, através do Senhor Arnaldo de Paula, em 14 de julho de 

2017, as seguintes ponderações abaixo e seu anexo constará no final desta ata: 

 

“Prezado Thiago e equipe da SEPLAG, boa tarde! 

 

Nós da Altasnet gostaríamos de trazer-lhe nossas ponderações e solicitações 

para o processo em questão, que são: 

 

1) Solicitamos que haja um 4º (quarto) Lote no Termo de Referência que seria:  

 

LOTE 04: LICENÇAS DE ANTIMALWARE DE PRÓXIMA GERAÇÃO 

PARA ENDPOINTS. 

 

Para esse Lote 04, na coluna “Software/Plataforma/Ambiente” da tabela, 

sugerimos colocar: 

 

Descrição: LICENÇA, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE 

DE SOLUÇÃO PARA SEGURANÇA DE PRÓXIMA GERAÇÃO PARA 

ENDPOINTS, COM GARANTIA, PARA MÚLTIPLAS 

PLATAFORMAS. 
 

Considerações Altasnet: 

Nas especificações do Termo de Referência que foi disponibilizado por V.Sas., 

vemos que há várias características sendo pedidas que descaracterizam um 

Antimalware de Próxima Geração, tais como: 

 

A solução deve oferecer adicionalmente ou alternativamente os recursos de 

“machine learning” e inteligência artificial, ou seja, avaliar ameaças por 

meio de assinaturas de vírus e outras ameaças E/OU avaliar o 

comportamento dos ataques e ser capaz de bloqueá-los ANTES do efetivo 

ataque. 

 

Executar atualizações automáticas das listas de definições de vírus e 

ameaças a partir de local predefinido da rede ou de site da Internet. 

 

Oferecer suporte ao uso de repositórios locais e em nuvem para atualização 

do produto e vacinas emergenciais. 
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Etc... 

 

Ou seja, todas as características destacadas em sublinhado acima, além de 

outras várias no TR, mostram que a solução especificada e pedida não é de um 

Antimalware de Próxima Geração. 

 

Razão: Antimalware de Próxima Geração não usa base de vacinas/assinaturas, 

não usa heurística, não usa varreduras agendadas, não depende de conexão à 

internet, etc. 

 

Resumo: 

 

- Sugerimos que os LOTES 01, 02 e 03 do atual Termo de Referência 

sejam readequados em suas especificações para contemplar apenas 

recursos e funções de Antivirus convencional. 

 

- Sugerimos a adoção do Termo de Referência anexo a este email para ser 

esse LOTE 04, como sendo um Lote de AntiMalware de Próxima Geração. 

 

 

Ficamos no aguardo de vossa apreciação. 

 

At. 

Arnaldo Fernandes de Paula 

Executivo de Negócios. 

Altasnet”. 

 

 

 

A empresa Brasoftware enviou, através da Sra Alexsandra Junqueira Coimbra, em 

18 de julho de 2017, a seguinte ponderação: 

 

Olá Thiago,  

Boa tarde! Tudo bem? 

 

Analisando o TR em referência (vide anexo), não está constando o quantitativo 

para os lotes listados.  

Poderia, por gentileza, nos informar para formalizarmos nossas considerações e 

proposta Comercial? 

 

No aguardo, agradeço.  

Alexsandra J. Coimbra”. 

 

 

Sendo respondida pelo servidor público Thiago: 

 

 

Prezada Alexsandra, 
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No atual momento estamos em fase de consulta pública para verificação das 

especificações técnicas do termo de referência. Os quantitativos serão 

determinados em próxima fase do processo para depois efetivarmos pesquisa 

de mercado. 

Desde já agradecemos e aguardamos considerações das especificações 

técnicas. 

 

Atenciosamente, 

 

Thiago Santos de Miranda Nunes 

Diretoria Central de Gestão de Recursos de TIC 

Superintendência Central de Governança Eletrônica – SCGE 

 

 

E em 19 de julho de 2017 a empresa Brasoftware enviou, através da Sra Alexsandra 

J. Coimbra, a seguinte ponderação: 

 

“Thiago,  

Boa tarde!  

Visto a análise efetivada pela nossa equipe técnica de segurança, informamos 

que o Termo de Referência em questão atende aos requisitos de contratação 

para a solução Endpoint do Fabricante Symantec. Aguardamos a solicitação 

para Coleta de Preços cumprindo as etapas do processo pela SEPLAG MG.  

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para o que se fizer 

necessário.  

 

Atenciosamente,  

Alexsandra J. Coimbra”. 

 

A empresa Nec Latin America S.A. enviou, através do Sr Adriano Finamore, em 18 

de julho de 2017, enviou as seguintes ponderações: 

 

 

Prezado(s), 

 

Em resposta a vossa solicitação, gostaríamos através desta mensagem, em 

nome de NEC LATIN AMERICA S.A, propor as sugestões para 

aprimoramento do Termo de Referência deste processo. 

 

A NEC sugere a inclusão de um item relacionado à qualificação da(s) 

proponente(s) no que diz respeito a sua capacidade técnica de suportar o 

escopo de acordo com o TERMO DE REFRÊNCIA. Em projetos de segurança, 

para que o risco de não atendimento aos SLA seja o mínimo possível, é 

mandatório que a(s) proponentes tenham em sua estrutura um SOC (Security 

Operation Center), em regime 24x7, operando em alta disponibilidade (H.A.) 

através de redundância geográfica mínima de dois sites, equipado com toda a 

infraestrutura de comunicação e controle de acesso, como por exemplo, 

vigilância através de circuito de CFTV, crachás entre outros. 
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Como parte dos serviços escopo do TERMO DE REFRÊNCIA, a NEC propõe 

além dos serviços de suporte, inclusão de serviços de gerenciamento da 

plataforma ofertada realizado através da infraestrutura disponibilizado pelo 

SOC da(s) proponente(s). Este serviço, por sua vez, tem por obtivo garantir a 

disponibilidade da plataforma (hardware e software), sempre com as últimas 

atualizações das vacinas e demais componentes atualizados. É recomendável 

que este serviço seja provido em regime 24x7, onde e equipe de vigilância e 

monitoramento alocado remotamente no SOC da CONTRANTE seja capaz de 

forma proativa, detectar, mitigar e conter todos os eventos que comprometam a 

disponibilidade da infraestrutura bem como a própria segurança cibernética dos 

end point’s. 

 

Com relação à modalidade de contratação, a NEC sugere a inclusão de uma 

opção comercial adicional no modelo em sua totalidade como serviço 

(conhecido pelo mercado como “as a Services”) onde todo o objeto a ser 

contrato incluindo os pacotes de software, plataforma de hardware, e demais 

serviços de garantia e suporte, seja comercializado, por exemplo, em 

pagamentos mensais de acordo com a quantidade de licenças adquiridas, 

podendo ser ao longo da execução contratual adicionado e/ou retirado da 

quantidade contratada. Dentre os benefícios, junto a CONTRATANTE pode-se 

destacar, uma maior previsibilidade orçamentária e flexibilidade nos 

pagamentos durante a execução contratual. 

 

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos. 

Atenciosamente e obrigado, 

Nec Latin America S.A 

Adriano Finamore.”. 

 

 

 

A empresa Segmento Digital enviou, através do Sr Santos Cavalcanti, em 18 de 

julho de 2017, as seguintes ponderações baixo e o anexo que constará no final desta ata: 

 

“Prezados Thiago e Kelly: 

 

Conforme solicitado, segue anexo nossas considerações acerca da Consulta 

Pública em referência. 

 

Quaisquer esclarecimentos, estamos ao seu inteiro dispor. 

 

Atenciosamente, 

Santos Cavalcanti 

Consultor de vendas”. 

 

 

 

A empresa Stefanini enviou, através da senhora Jacqueline Matarelli, em 18 de 

julho de 2017, as seguintes ponderações: 

 

“Boa tarde, Thiago e Kelly! 
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Sou Representante de Vendas da empresa Stefanini Scala (parceira IBM 

Premium) e gostaria de participar do processo licitatório referente à aquisição 

de solução corporativa de Segurança de Endpoints e Servidores 

(http://www.compras.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article

&id=910:aviso-de-consulta-publica-aquisicao-de-licencas-

antivirus&catid=21&Itemid=112). 

Em relação ao TR, gostaria de esclarecer os seguintes pontos: 

- Qual a diferença entre o lote no. 1 e o no. 3? Alguma diferença de 

funcionalidades técnicas requeridas? 

- Já existe um quantitativo de licenças definido para cada lote? 

- Seria possível uma pequena extensão de prazo para envio de questionamentos 

/ sugestões técnicas (análise técnica mais detalhada)? 

 

Muito Obrigada, 

Jacqueline.”. 

 

Sendo respondida pelo servidor público Thiago: 

 

“Prezada Jacqueline, 

 

A diferença entre os lotes 01 e 03 deve-se a legislação estadual que trata de 

quantitativo destinado exclusivamente à disputa entre micro e pequenas 

empresas (lote 03 neste caso). 

Nesta etapa do processo solicitamos consulta pública sobre as especificações 

técnicas do termo de referência. O quantitativo será dimensionado em fase 

posterior. 

Qual prazo necessário? Pode ser até o final dessa semana? 

 

Atenciosamente, 

 

Thiago Santos de Miranda Nunes 

Diretoria Central de Gestão de Recursos de TIC 

Superintendência Central de Governança Eletrônica - SCGE 

SEPLAG / Cidade Administrativa”. 

 

 

A empresa Unitech enviou, através do senhor Alberto Volpini, em 18 de julho de 

2017, a seguinte ponderação e seu anexo constará no final desta ata. 

 

Prezado Thiago, 

 

Apresentamos em anexo considerações, comentários e sugestões relativos ao 

termo de referência disponibilizado via portal de compras do estado de Minas 

Gerais. 

 

As considerações e sugestões a seguir visam dar ao processo maior 

competitividade ao mesmo tempo em que garante a isonomia entre os possíveis 

participantes, permitindo à Seplag a aquisição de solução que alie as mais 

atualizadas tecnologias disponíveis ao menor custo possível. 

 

http://www.compras.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=910:aviso-de-consulta-publica-aquisicao-de-licencas-antivirus&catid=21&Itemid=112
http://www.compras.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=910:aviso-de-consulta-publica-aquisicao-de-licencas-antivirus&catid=21&Itemid=112
http://www.compras.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=910:aviso-de-consulta-publica-aquisicao-de-licencas-antivirus&catid=21&Itemid=112
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Solicitamos agendamento de reunião para que possamos apresentar nossa 

solução e passarmos cada um dos pontos para os quais apresentamos sugestões. 

 

Ficamos a seu dispor para quaisquer necessidades adicionais. 

 

Atenciosamente, 

 
Alberto Volpini 

Gerente de Contas Minas Gerais 

 

 

 

A empresa Brinfor enviou, através do senhor Hugo, em 19 de julho de 2017, as 

seguintes ponderações: 

 

 
“Thiago, Boa Tarde. 

 

Segue nossas considerações referente ao termo de referência. 

 

Sugerimos a inclusão de funcionalidade de criptografia, visto que será uma 

garantia de segurança maior para o órgão. 

 

Referente as especificações já existentes, estes itens podem restringir a 

participação de vários laboratórios de antivírus: 

 

* Funcionalidade de Controle de Dispositivos: 

 

a. Gerenciar o uso de dispositivos USB e CD/DVD, através de controles de 

leitura/escrita/execução do conteúdo desses dispositivos e também sobre o 

tipo de dispositivo permitido (ex: permitir mouse USB e bloquear disco 

USB);  

 

b. Permitir criar políticas de bloqueio de dispositivos baseadas na 

localização atual da estação de trabalho; 

 

Solicitamos a retirada, apenas destes 02 itens. 

 

Conforme contato telefônico, gostaríamos de agendar uma data para 

apresentação / demonstração da solução que trabalhamos, e gostaríamos e 

saber, qual a sua disponibilidade no dia 27/07/2017, as 14:00? 

 

Estamos à disposição e aguardamos seu retorno.”. 

 

 

A empresa Microhard Informática Ltda enviou, através do senhor José Glicério 

Ruas Alves, em 19 de julho de 2017, a seguinte ponderação e seu anexo constará no final 

desta ata. 

 

“Prezados Senhores, 
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Certos de estarmos contribuindo para o aprimoramento e a melhoria da 

proteção dos dados e das informações tratadas no Estado de Minas Gerais, 

estamos enviando, em Anexo, nossas considerações sobre o Termo de 

Referência publicado, preliminarmente, na Consulta Pública de V.Sas. 

 

Respeitosamente, 

Microhard - The Way of Connectivity 

Adm. José Glicério Ruas Alves”. 

 

 

A empresa Grupo Cimcorp enviou, através do senhor Rodrigo Moreira, em 19 de 

julho de 2017, a seguinte ponderação e seu anexo constará no final desta ata. 

 

Prezado Thiago 

Boa tarde! 

Segue termo de referência comentado pela CIMCORP. 

As observações em questão são relativas ao detalhamento de algumas 

especificações e uma alteração específica para permitir a participação da 

solução ofertada pela CIMCORP (solução Symantec EndPoint Protection) 

Estou à disposição para explicar todas as sugestões incorporadas ao 

documento. 

 

Att, 

Rodrigo Moreira 

Gerente de Negócios. 

 

 

 

Ao vigésimo dia do mês de julho, estando a consulta pública encerrada, eu, Kelly 

Carina Soares registrei, na presente Ata, todas as ponderações enviadas. 

 

Sem mais a informar, o Governo do Estado de Minas Gerais agradece a participação 

de todas as empresas manifestantes. 

 

 

Belo Horizonte, 20 de julho de 2017 

 

 

 

Kelly Carina Soares 

Operadora do Núcleo de Gestão de Compras 

 

Tavane Francisca Fernandes das Chagas 

Coordenadora do Núcleo de Compras
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recebidos pelos 
participantes da 
consulta pública. 
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Anexo da empresa 

Altasnet 
 

Especificação técnica para Next Generation AntiMalware 

 

1. Características técnicas: 

1.1. Toda Solução de segurança proposta deverá ser fornecida por um 
único fabricante de modo que tanto o suporte a solução quanto as 
funcionalidades sejam inteiramente integradas e gerenciadas através de uma 
única console de gerenciamento; 

1.2. A solução de proteção para endpoint deve prover identificação positiva 
e proteção contra ameaças em programas maliciosos conhecidos e 
desconhecidos. As ameaças devem ser identificadas e neutralizadas, 
incluindo o código executável, scripts e exploits. 

1.3. Solução para estações de Trabalho e Servidores 

1.3.1. Suporte total para os seguintes sistemas operacionais: 

1.3.1.1. Windows XP SP3 (32 e 64 bits); 

1.3.1.2. Windows Vista (32 e 64 bits); 

1.3.1.3. Windows 7 (32 e 64 bits) 

1.3.1.4. Windows 8 e Windows 8.1 (32 e 64 bits); 

1.3.1.5. Windows 10 (32 e 64 bits); 

1.3.1.6. Windows Server 2003 (32 e 64 bits); 

1.3.1.7. Windows Server 2008 (32 e 64 bits); 

1.3.1.8. Windows Server 2012 (64 bits); 

1.3.1.9. Windows Server 2016 (64 bits); 

1.3.1.10. Mac OS X 10.9 (Mavericks); 

1.3.1.11. Mac OS X 10.10 (Yosemite); 

1.3.1.12. Mac OS Sierra 

1.3.1.13. RHEL/CentOS 6.6 - 32-bit e 64-bit 

1.3.1.14. RHEL/CentOS 6.7 - 32-bit e 64-bit 

1.3.1.15. RHEL/CentOS 6.8 - 32-bit e 64-bit 

1.3.1.16. RHEL/CentOS 7.0 - 64-bit 

1.3.1.17. RHEL/CentOS 7.1 - 64-bit 
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1.3.1.18. RHEL/CentOS 7.2 - 64-bit 

1.3.1.19. RHEL/CentOS 7.3 - 64-bit 

1.3.2. A instalação da solução de Next Generation Antimalware deve aceitar 
parâmetros de configuração e distribuição, como instalação silenciosa 
e definição de diretório de instalação; 

1.3.3. Deve permitir a utilização de senha para prevenir a desinstalação do 
produto nas estações/servidores; 

1.3.4. Deve possuir serviço de proteção contra finalização (kill) do processo 
da ferramenta. Também deve impedir que outros aplicativos efetuem a 
finalização do serviço; 

1.3.5. Todas as funcionalidades desta ferramenta devem ser ativadas por um 
único produto que facilita a instalação, a configuração e o 
gerenciamento; 

1.3.6. O funcionamento da solução deve operar analisando a execução da 
ameaça em potencial, nas camadas do Sistema Operacional (O/S), 
Memória e prevenindo a entrada de códigos maliciosos; 

1.3.7. Capacidade de análise automática do código do arquivo, identificando 
suas características antes da sua capacidade de execução; 

1.3.8. A solução deve aplicar análise baseada em algoritmo matemático, para 
identificar programas maliciosos antes da sua execução; 

1.3.9. Caso seja identificado um programa malicioso, a sua execução não 
deve ser permitida; 

1.3.10. A solução deve identificar e bloquear a execução de códigos 
executáveis (binários), scripts ou comandos; 

1.3.11. A solução de endpoint deve detectar e prevenir qualquer 
alteração oriunda de código malicioso ou não-autorizado, em 
programas que estejam sendo executados em memória; 

1.3.12. Deve utilizar a tecnologia de “Machine Learning” para identificar 
qualquer ameaça nos arquivos potencialmente perigosos; 

1.3.13. A análise do malware deve ocorrer em pré-execução, ou seja o 
código malicioso deve ser bloqueado antes de executar e infectar a 
máquina, no processo de detecção e bloqueio em pré execução não 
serão aceitas tecnologias que fazem uso de análise de hashing do 
arquivo ou verificação do arquivo em núvem.  

1.3.14. Identificar ameaças avançadas (APTs), chamadas de zero day e 
ransomwares sem a necessidade de base de assinaturas (DATs), 
detecção por heurística, detecção por hashing, detecção por 
comportamento ou sandboxing. Todas as detecções devem ser feita 
em tempo real; 

1.3.15. Deve permitir controlar dispositivos de armazenamento 
conectados via USB, permitindo bloquear o acesso ou liberar.  
Adicionalmente deve ser possível a criação de exceções na política, 
pelo número de série, identificador do fabricante e tipo de dispositivo; 
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1.3.16. O controle do acesso via USB, deve ter a capacidade mínima de 
controlar os seguintes dispositivos: 

1.3.16.1. Dispositivos Android; 

1.3.16.2. Dispositivos Apple IOS; 

1.3.16.3. Dispositivos Still Image como câmeras e Scanners; 

1.3.16.4. Dispositivos de armazenamento CD, DVD RW; 

1.3.16.5. Dispositivos USB Drive (Pen Drive); 

1.3.16.6. Dispositivos VMWARE USB Passthrough; 

1.3.16.7. Dispositivos portáteis Windows. 

1.3.17. A solução não deve depender de base de assinaturas e hashes 
para identificação de qualquer ameaça; 

1.3.18. Capacidade de extrair mais de 6 milhões de características dos 
arquivos potencialmente perigosos e aplicar algoritmos de análise para 
determinar sua intenção; 

1.3.19. Prover proteção em tempo real, independente do estado de 
conexão da máquina, sendo: 

1.3.19.1. Online – Com conexão com a Internet; 

1.3.19.2. Offline – Sem conexão com a Internet. 

1.3.20. Os módulos de proteção de memória e controle de execução 
devem prevenir técnicas de ataques do tipo: 

1.3.20.1. Hijacking; 

1.3.20.2. File Injection; 

1.3.20.3. File Overflow; 

1.3.20.4. In-Memory execution; 

1.3.20.5. Exploitation - Stack Pivot, Stack protect, Overwrite Code, RAM 
Scraping e Malicius Payload; 

1.3.20.6. Process Injection – Remote Allocation of Memory, Remote 
Mapping of Memory, Remote Write to Memory, Remote Write PE to 
Memory, Remote Overwrite Code, Remote Unmap of Memory, 
Remote Thread Creation, Remote APC Scheduled e DYLD Injection 
(Apenas para MacOS X); 

1.3.20.7. Escalation – LSASS Read e Zero Allocate. 

1.3.21. O módulo de proteção de memoria deve possuir as seguintes 
ações em caso de violação: 

1.3.21.1. Ignorar; 

1.3.21.2. Alertar; 

1.3.21.3. Bloquear; 

1.3.21.4. Terminar. 
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1.3.22. O módulo de controle e analise de scripts deve ser capaz de 
analisar no mínimo as seguintes linguagens: 

1.3.22.1. PowerShell; 

1.3.22.2. Active Scripts – Jscript, WScript, CScript, macros, VBA.  

1.3.23. O módulo de controle e analise de scripts deve possuir as 
seguintes ações em caso de violação: 

1.3.23.1. Alertar; 

1.3.23.2. Bloquear. 

1.3.24. Caso ocorra alguma identificação de código malicioso em 
scripts, a ferramenta deve agir no interpretador e prevenir sua 
execução imediata; 

1.3.25. Deve ser capaz de finalizar processos e sub processos em 
execução, caso haja a identificação de algum código malicioso sendo 
executado nos mesmos; 

1.3.26. Possuir funcionalidade para analise contra ameaças em 
background, permitindo analises periódicas no disco contra ameaças 
inativas. Esta analise apenas poderá ser feita quando a 
estação/servidor estiver em modo ocioso, ou seja, com os recursos 
disponíveis para execução desta ação; 

1.3.27. Permitir a verificação de ameaças em apenas novos arquivos; 

1.3.28. Deve ser capaz de analisar arquivos compactados, como:  

1.3.28.1. ZIP; 

1.3.28.2. RAR; 

1.3.28.3. GZIP; 

1.3.28.4. TAR; 

1.3.28.5. JAR; 

1.3.28.6. WAR. 

1.3.29. Deve ser possível a configuração de limite de tamanho para 
analise de arquivos compactados; 

1.3.30. Gerar registro (log) dos eventos de detecção de ameaças em 
arquivo local, com opção de upload para a console de gerenciamento; 

1.3.31. Gerar notificações de eventos de ameaças através de alerta via 
Syslog ou por email; 

1.3.32. Deve possuir um módulo integrado de Anti-Exploit permitindo 
identificar e bloquear a execução de Exploits na máquina em memória. 
Este módulo deve permitir no mínimo a proteção contra ferramentas de 
injeção de código malicioso, como por exemplo o Shelter, além de 
detectar e evitar a execução de backdoors; 

1.3.33. Deve possuir módulo integrado de bloqueio de Exploits onde não 
deve ser baseado em assinaturas. Deve ser capaz de bloquear estas 
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ameaças utilizando o próprio engine de inteligência artificial e machine 
learning; 

1.3.34. No modo desconectado, o endpoint deve fazer a detecção e 
bloqueio usando unicamente o algoritmo matemático. Não serão 
permitidas soluções hibridas que utilizem assinaturas (DATs), hashes 
ou consultas na Internet (Cloud Lookups) para a detecção neste 
cenário; 

1.3.35. O endpoint deve ser certificado pela Microsoft como uma 
ferramenta de Anti-Virus, sendo assim, nas plataformas Windows, a 
ferramenta deve ser identificado como solução de Anti-Virus. 

 

1.4. Módulo de Análise Forense e detecção e respostas (EDR) 

1.4.1. O módulo de análise forense e detecção e respostas (EDR) deve 
permitir a monitoração contínua dos eventos, captura e gravação em 
modo seguro. Este módulo deve permitir analisar o comportamento do 
usuário ou do malware no endpoint; 

1.4.2. Este módulo deve obrigatoriamente estar integrado ao agente do Next 
Generation Antimalware, não sendo permitida a adição de agentes 
adicionais; 

1.4.3. O módulo deve ter a capacidade de coletar informações dos processos 
em execução da máquina e o motivo para a terminação dos processos; 

1.4.4. O módulo deve permitir visualizar através da console web uma linha do 
tempo gráfica, contendo toda a sequência de eventos que ocorreram 
durante a execução do malware, sendo possível ainda expandir os 
detalhes de cada informação; 

1.4.5. O módulo deve identificar processos que tenham sido suspensos; 

1.4.6. Devem ser fornecidas na console, informações do identificador do 
processo (Process ID), nome do processo, a linha de comando de 
execução, o usuário logado que executou o processo, o caminho do 
executável, e quando disponível o hash MD5 do processo; 

1.4.7. O módulo deve reportar eventos maliciosos em memória sendo que 
devem ser fornecidas no log do evento, os grupos, SID, e quantas 
vezes o código malicioso tentou executar em memória; 

1.4.8. O módulo deve detectar a injeção de ameaças em funções e módulos 
do programa (aplicativo) executado; 

1.4.9. Deve identificar processos suspeitos que executam em localidades não 
comuns, como diretórios de dados e lixeira; 

1.4.10. Deve identificar processos que estabelecem conexões de rede 
externas e suspeitas (call back); 

1.4.11. Quanto as conexões de redes externas e suspeitas devem ser 
reportadas no log, a origem da conexão, o destino, o tempo de início e 
término da conexão; 
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1.4.12. Deve identificar alterações não comuns em áreas do registro da 
máquina; 

1.4.13. Deve monitorar alterações em tarefas agendadas na máquina; 

1.4.14. Deve monitorar tentativas de escalação de privilégios; 

1.4.15. Deve possuir a capacidade de armazenar toda a informação 
forense de forma criptografada na própria estação; 

1.4.16.  O administrador da console de gerenciamento pode solicitar o 
envio destas informações para a gerência. 

1.4.17. Deve possuir a capacidade de realizar busca de ameaças na 
rede (IOC hunting) por arquivos, hashes, processos, alterações de 
chaves de registros e conexões de rede. 

1.4.18. Deve permitir realizar um isolamento completo da máquina que 
foi identificada a ameaça, este isolamento evita a propagação da 
mesma pela rede 

1.4.19. O agente deve ter a capacidade de fazer este isolamento da 
máquina por si só, sem necessitar de nenhum integração com outros 
softwares ou dispositivos de rede para isso. 

1.4.20. Este isolamento pode ser realizado por um tempo específico não 
inferior a 5 minutos, onde deve ser possível ao administrador fornecer 
uma chave para realizar a liberação da máquina isolada. Durante o 
período de isolamento a máquina não consegue realizar nenhuma 
conexão de rede ficando completamente sem acesso na rede. 

1.4.21. Deve ter a capacidade de realizar através da solução o envio do 
arquivo da ameaça ao sistema de gerenciamento em cloud, para 
análise posterior.   

 

 
1.5. Gerenciamento da solução de segurança  

1.5.1. Possuir gerência centralizada e integrada, a partir de uma única 
console, para as todas as ferramentas integradas de segurança em 
estações de trabalho e servidores, de onde seja possível manter a 
proteção atualizada, gerar relatórios, visualizar eventos, gerenciar 
políticas e criar painéis de controle 

1.5.2. Deve ser possível o gerenciamento de XXXX máquinas; 

1.5.3. Deve permitir o acesso a console de gerenciamento Web, com acesso 
através de protocolo seguro (HTTPS); 

1.5.4. Deve possuir pelo menos 10 relatórios na console WEB, estes 
relatórios devem permitir serem exportados em formato PDF; 

1.5.5. Deve possuir relatórios que permitam no mínimo: ter um sumário das 
ameaças identificadas, identificar ameaças que são Anti-VM, identificar 
ameaças que possam ter comprometido credenciais, apresentem um 
sumário de proteção de memória, dos processos maliciosos e um 
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sumário dos dispositivos, identificando qual a versão do agente está 
instalado em cada um deles; 

1.5.6. Possuir comunicação segura padrão SSL entre os servidores e as 
consoles de gerenciamento da solução de segurança; 

1.5.7. Permitir o gerenciamento através de console Web compatível com 
Mozilla Firefox e Google Chrome; 

1.5.8. Deve permitir a definição de níveis diferentes de administração, onde 
administradores gerenciem, com diferentes níveis de privilégios, grupos 
de máquinas em diferentes partes do ambiente, havendo, contudo, um 
grupo de administradores que poderá ter uma visão completa de todo o 
ambiente instalado; 

1.5.9. Deve permitir integração com diferentes ferramentas de SIEM, com 
opção de configurar qual informação será repassada, como: 

1.5.9.1. Log de Auditoria; 
1.5.9.2. Dispositivos; 
1.5.9.3. Proteção de Memória; 
1.5.9.4. Script Control; 
1.5.9.5. Ameaças; 
1.5.9.6. Classificação de Ameaças; 
1.5.9.7. Controle de Aplicação. 

 
1.5.10. Deve permitir a atualização automática dos agentes, com 

possibilidade de permitir a homologação da atualização em zona 
especifica e, posteriormente, para o ambiente de produção.  

1.5.11. Deve suportar a inclusão de certificados digitais para que 
arquivos assinados com estes certificados estejam dentro de uma lista 
segura (Safe List) para a execução; 

1.5.12. Possuir integração a serviços de diretório LDAP, inclusive 
Microsoft Active Directory, permitindo a criação de regras para a adição 
direta das máquinas para os grupos/subgrupos e da console de 
gerenciamento, da mesma forma que estão nos containers do Active 
Directory; 
 

1.5.13. Forçar a configuração determinada no servidor para os clientes; 
 

1.5.14. Através do console da ferramenta deve ser exibido à lista dos 
clientes (servidores e estações) que possuem o endpoint instalado, 
contendo, no mínimo, as seguintes informações, mesmo com as 
maquinas desligadas:  

1.5.14.1. Nome da máquina; 

1.5.14.2. Endereço IP; 

1.5.14.3. Versão do sistema operacional (incluindo a versão do Service Pack); 

1.5.14.4. MAC Address; 

1.5.14.5. Usuário; 

1.5.14.6. Versão do endpoint. 

1.5.15. Ferramenta deve prover indicadores a partir do seu console único: 

1.5.15.1. As 10 máquinas que mais receberam ocorrência de malware; 
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1.5.15.2. As 10 zonas que mais receberam ocorrência de malware; 

1.5.15.3. Os 10 malwares que mais infectaram a rede; 

1.5.15.4. Malwares por prioridade; 

1.5.15.5. Malwares por classificação; 

1.5.15.6. Históricos de infecções em estações/servidores; 

1.5.15.7. Históricos de infecções em zonas. 

1.5.16. Capacidade de exportar os indicadores para o formato CSV; 

1.5.17. Possibilitar a verificação no site “Virus Total”, através de link pré-definido no 
resultado de uma detecção; 

1.5.18. Possuir módulo que registre em arquivo de log todas as atividades efetuadas 
pelos administradores permitindo execução de analises em nível de auditoria; 

1.5.19. Possuir um painel de controle contendo em tempo real, os indicadores que os 
administradores da solução julguem necessários para monitorar o ambiente. 
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Anexo da empresa 

Segmento Digital 

 
 

Belo Horizonte-MG, 17 de Julho de 2017 

À 

Diretoria Central de Recursos de TIC 
Superintendência Central de Governança 
Eletrônica - SCGE Secretaria Estadual de 
Planejamento e Gestão-Seplag Cidade 
Administrativa de Belo Horizonte 

A/C Thiago Santos de Miranda Nunes 

Conforme solicitado, segue abaixo descrito as considerações 
necessárias para nossa participação no processo de Aquisição de 
licenças de uso de solução corporativa de Segurança de Endpoint's e 
Servidores incluindo garantia, suporte e atualização para utilização no 
parque tecnológico do Governo do Estado de Minas Gerais, cujos itens 
marcados na cor amarela deverão ser alterados/retirados , conforme 
considerações emitidas na cor vermelha 

As analises foram realizadas para atender com o fabricante 

Bitdefender 

Nome: Segmento Digital Comercio Ltda 
RG: M-302.615-SSP-MG 
CPF/CNPJ: 05.548.055/0001-54 

Endereço: Rua 26 no 112- Bairro Oswaldo 
Barbosa Penna II E-mail: 
santos@sdmg.com.br 
Telefone: 31-3073-7100 

2.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E REQUISITOS MÍNIMOS 

DO OBJETO 

mailto:santos@sdmg.com.br
mailto:santos@sdmg.com.br
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• Características do software Antivírus para estações de 
trabalho: 

As licenças devem contemplar módulos e agentes das chamadas 
soluções de proteção de endpoint's de nova geração. 

Prover segurança para estações de trabalho sejam físicas ou 
em ambiente virtualizado. 

Possuir console central única de gerenciamento. As configurações 
do Antivírus, AntiSpyware, Firewall, Proteção Contra Intrusos - A 
ferramenta possui funcionalidade IDS (Intrusion Detection 
System), controle de Dispositivos e Controle de Aplicações deverão 
ser realizadas através da mesma console. 

A solução deve oferecer adicionalmente ou alternativamente os 
recursos de "machine learning" e inteligência artificial, ou seja, 
avaliar ameaças por meio de assinaturas de vírus e outras 
ameaças E/OU avaliar o comportamento dos ataques e ser capaz 
de bloqueá-los ANTES do efetivo ataque. 

MATRIZ - Rua 26 ng 112 / Bairro: Oswaldo Barbosa Penna II/ Nova Lima — MG / Cep: 34.000-000 / Tel: (31) 3073-7100  

FILIAL — Rua Catete, 999 — 42 andar / Bairro: Alto Barroca / Belo Horizonte — MG / Cep: 30.431-016 / Tel: (31) 3073-7100 

 

 

 

 Dar suporte total aos sistemas operacionais clientes (estações de 
trabalho e servidores) baseados nas plataformas: 

a) Windows XP ou superior; ;O não possui suporte, somente 
funcionalidade de antimalware 

b) Windows Server 2003 (32 e 64 bits) ou superior; SO não possui 
suporte, somente funcionalidade de antimalware 

c) Mac OS X 10.9 ou superior; 
d) SUSE Linux Enterprise 11 ou superior; 

e) Red Hat Enterprise Linux 6 / CentOS 5 ou superior; 
f) Ubuntu 10 ou superior. 

A solução ofertada deve estar na linha atual de comercialização e 
suporte do fabricante. 

Executar atualizações automáticas das listas de definições de vírus e 
ameaças a partir de local predefinido da rede ou de site da Internet. 
Permitir atualização incremental das definições de vírus e 
ameaças. Permitir a instalação em máquinas novas na rede via 
Console Central de Gerenciamento da Solução ofertada. 
As novas configurações deverão ser efetivamente instaladas e ativadas 
no computador destino sem a necessidade de reinicialização do 
equipamento ou de efetuar logoff\ logon do usuário. 

Deve prover identificação e proteção contra ameaças e 
comportamento de ameaças em programas, arquivos e processos 
maliciosos, conhecidos e desconhecidos. 
Deve identificar e neutralizar as ameaças, incluindo códigos 
executáveis, scripts e exploits. 
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Deve ser capaz de dar proteção mínima contra ferramentas de 
injeção de código malicioso, além de detectar e evitar a 
execução de backdoors. Possuir anti Exploit baseado em engine de 
inteligência artificial e "machine learning". 
Atualizar a partir de um servidor web externo ou servidor web 
interno os repositórios locais em momentos específicos e 
estratégicos, objetivando a garantia de disponibilidade da rede. 

Não deve depender exclusivamente de base de assinaturas ou 
hashes para identificação de ameaças. 
Ter frequência de atualização, no mínimo, diária. 
Oferecer suporte ao uso de repositórios locais e em nuvem para 
atualização do produto e vacinas emergenciais. 
Permitir conexão através de servidor proxy para efetuar as atualizações. 
Possibilitar executar varredura em tempo real: de arquivos 
(gravação e/ou leitura), de processos em memória. 
Possibilitar executar varredura manual com interface Gráfica, 
configurável, com opção de limpeza. 
Deve possuir capacidade de análise em arquivos compactados como 
em ZIP; RAR; WAR; JAR, etc. 

Possibilitar o bloqueio das portas USB nos clientes ou a varredura 
automática ao usar as portas USB. 
O controle de acesso via portas USB deve ter capacidade mínima de 
controle nos dispositivos Android; Apple TOS; Still Image (câmeras e 
scanners); USB de armazenamento CD, DVD; USB Drive (Pen Drive); 

Deve possuir módulo de Firewall com as seguintes características: 
a) Capacidade de distinguir diferentes sub-nets e conceder opção de 

ativar ou não o firewall, 

b) A base de dados de análise deve ser atualizada juntamente com as 
vacinas; 

c) Filtragem de pacotes por portas, protocolos ou direções de 
conexão com possibilidade de bloqueio/permissão; 

d) Filtragem por aplicativos por grupo, fabricante, versão, nome; 

Remover itens Deve possuir módulos IPS (Intrusion Prevention System) 
para proteção contra port scans e exploração de vulnerabilidades de 

softwares. A ferramenta possui funcionalidade IDS (Intrusion 
Detection System) 

a) A base de dados de análise deve ser atualizada juntamente com as 
vacinas; Deve ter suporte ao protocolo IPv6; 
Capacidade de detectar vírus de macros; 
Todos os tipos de varredura (tempo real, manual, etc.) devem 
possuir, no mínimo, as seguintes opções: 
a. Escopo: todos os drives locais, drives específicos, ou pastas 

específicas. 

b. Ação: alertar, limpar/apagar, deixar arquivos suspeitos em 
quarentena. 

c. Frequência: diária, semanal, mensal. 
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d. Filtros: pastas, arquivos, tipos de arquivos e processos que 
devem ser varridos ou não. 
Gerar registro (logs) da varredura localmente com posterior envio 
do seu conteúdo para o console central de gerenciamento. 

A Central de gerenciamento deve ser capaz de exportar os logs de 
varredura e detecção em tempo real no padrão SYSLOG. 
Verificar pastas/arquivos via menu de contexto similar ao do 
Windows. Permitir a instalação e atualização remota da 
solução. 
Deve instalar a solução com parâmetros de configuração e distribuição, 
como instalação silenciosa e definição de diretório. 

Possibilitar notificações de eventos críticos e alertas de segurança 
através de mensagem visual para usuário e via e-mail para 
administrador. 
Detecção e remoção de programas maliciosos como spyware, adware, 
trojans, etc. 
Monitoramento em tempo real, processos na memória, para a captura 
de vírus ou itens maliciosos. 
Solução única para proteção contra malwares em geral, incluindo vírus, 
trojans, worms, adware, rootkits, spywares, aplicações potencialmente 
indesejadas e softwares potencialmente perigosos. 
A Console de Administração Central da Solução ofertada deve possuir 
algum método de desinstalação e desativação temporária do 
antivírus. 

 

Deve possuir capacidade automática de análise de códigos dos arquivos, 
identificando as características e comportamentos e, caso sejam 
verificados programas maliciosos, a execução não deve ser 
permitida, devendo ser bloqueada a execução de códigos 
executáveis, scripts ou comandos. 
Ter funcionalidade para análise de ameaças em background, com 
análises periódicas no disco para detecção de ameaças inativas. 

Possuir instalação através de Policies do Active Directory, script de 
logon. Remover item 
Possuir área de quarentena com as seguintes funcionalidades: 
a. Verificar novamente o arquivo na quarentena; 

b. Exibir propriedades do arquivo na quarentena; 

c. Restaurar o arquivo; 

d. Adicionar arquivo suspeito à quarentena;  Remover itens 

e. Enviar arquivo para análise manual e/ou automático. 
Ao selecionar a opção "e. enviar arquivo para análise manual e/ou 
automático", 

o programa deverá enviar o arquivo para análise da equipe 
responsável por criar vacinas do fabricante. O arquivo suspeito 
deverá ser mantido inoperante 

em quarentena até que seja desinfectado por eventual vacina 
enviada pelo fabricante. 
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Ao detectar um malware, a solução deverá executar ações automáticas, ambas 
ao menos com as seguintes opções disponíveis: 
a. Reparar o arquivo; 

b. Enviar para a quarentena; 

c. Excluir o arquivo. 
Deve prover detecção e prevenção de ameaças avançadas em 
tempo real, independente da máquina estar conectada ou não com 
a internet. 

Deve identificar ameaças avançadas, conhecidas como ameaças de 
"zero day", sem necessariamente possuir base de assinaturas e suas 
atualizações, tendo detecção por heurística, por comportamento ou 
"sandboxing". 
Funcionalidade de módulo de proteção de memória: 
Deve proteger e prevenir ataques como Hijacking; File Injection; File 
Overflow; In-Memory execution; Exploitation; Process Injection; 
Escalation e outros. Deve possuir as seguintes ações em caso de 
violação da memória: 

a) Ignorar;  
b) Alertar; 

c) Bloquear; 

d) Terminar; 
Funcionalidade de módulo de análise de scripts: 

Deve ser capaz de analisar e controlar scripts nas linguagens 
PowerShell e Active Scripts e ter as seguintes ações: 
a) Alertar; 
b) Bloquear. 

Funcionalidade de Controle de Dispositivos: 

a. Gerenciar o uso de dispositivos USB e CD/DVD, através de 
controles de leitura/escrita/execução do conteúdo desses dispositivos e 
também sobre o tipo de dispositivo permitido (ex: permitir mouse USB 
e bloquear disco USB); 

b. Permitir criar políticas de bloqueio de dispositivos baseadas na 
localização atual da estação de trabalho; 

c. Gerenciamento integrado à console de gerência da solução; 
Funcionalidade de Controle de Aplicações: 

a. Oferecer proteção para o sistema operacional e softwares 
comerciais instalados nas estações, permitindo a definição de 
controles de acesso (escrita/leitura) para arquivos, diretórios, 

chaves de registro e controle de processos; Incluir informação 
"podendo ser realizado através de blacklist" 

b. Permitir o bloqueio do uso de aplicações baseado em nome, 
diretório e hash da aplicação; 

c. Possibilidade de envio de eventos críticos da máquina como alerta 
de vírus para a console de gerenciamento, no intuito de informar os 
administradores da solução sobre as novas ameaças encontradas no 
ambiente de antivírus; 
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d. Capacidade de detectar comportamentos anormais de 
aplicações para encontrar ameaças e vulnerabilidades baseando-
se em tecnologias de heurística. 

e. Controlar a atualização periódica de aplicações comerciais, 
comumente instaladas em estações de trabalho, tais como Java, 
Plugins da Adobe, Navegadores Web, alertando o usuário sobre o uso de 
versões desatualizadas e vulneráveis via Console de Gerenciamento 

Central da Solução ofertada. Remover item 

f. Analisar as execuções de ameaças em potencial nas camadas de 
Memória, prevenindo a entrada de códigos maliciosos. 

• Características do módulo para gerenciamento 

Suporte à instalação em Sistemas Operacionais de Servidor, tanto em 
máquinas físicas quanto virtuais. 
Suportar o gerenciamento de, no mínimo, 5.000 máquinas (endpoints) 
a partir de um único servidor. Deve permitir a composição de 
servidores sendo administrados por um servidor primário, quando for o 
caso. 
Permitir o gerenciamento do servidor utilizando a pilha de protocolos 
TCP/IP. Permitir o gerenciamento centralizado da instalação nos 
clientes a partir de um 
único servidor, com possibilidade de Sincronização com o Active 
Directory. Integração, manual ou automática, da estrutura de 

domínios do Active Directory e LDAP; Remover item 
Permitir a alteração das configurações dos antivírus/antimalware nos 
clientes de maneira remota e através de regras aplicáveis a uma máquina 
ou um grupo de máquinas. 
Permitir a atualização incremental e através do uso de políticas da 
lista de definições de vírus nos clientes a partir de um único ponto 
da rede. 

MATRIZ - Rua 26 ng 112 / Bairro: Oswaldo Barbosa Penna II/ Nova Lima — MG / Cep: 34.000-000 / Tel: (31) 3073-7100  
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Permitir a criação de tarefas de atualização, verificação de vírus e 
upgrades de produto em intervalos de tempo pré-determinados. 
Permitir o armazenamento das informações coletadas nos clientes em 
um banco de dados centralizado. Caso a ferramenta utilize banco de 
dados (SGBD) que requeira licenciamento específico, este deverá ser 
fornecido sem custo adicional para a Contratante. 

Permitir o acesso a console de gerenciamento Web, com acesso 
através de protocolo seguro; 
Console Web compatível com Internet Explorer; Mozilla Firefox; e 
Google Chrome; 
Permitir diferentes níveis na administração do console de 
gerenciamento utilizando usuários do domínio. 
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Forçar a configuração determinada no servidor para os clientes. 
Exportação dos relatórios e dados para, no mínimo, 2 (dois) dos 
seguintes formatos: PDF, XML, HTML, CSV, XLS, DOC e RTF. 
A solução deverá possuir Dashboard que deverá conter informações 
como: 
a. Máquinas com a lista de definições de vírus desatualizada. 

b. Qual a versão do software instalado ou indicação de versão 
atualizada ou desatualizada em cada máquina. 

c. Os vírus que foram detectados. 

d. Máquinas com eventos suspeitos 

e. Sumário das ameaças identificadas; 

f. Identificação de ameaças Anti-VM; Remover item 

g. Identificação de ameaças que possam ter comprometido 

credenciais; Remover item 

h. Sumário de proteção de memória; Remover item 

i. Sumário dos dispositivos com versão dos agentes e módulos ativos; 

j. Identificação dos processos maliciosos; 
Possuir a capacidade de geração de relatórios gráficos. 
Possibilidade de aplicar regras diferenciadas baseado na localidade 
lógica da rede para IP ou faixa de IP; Domínio; Grupo ou Unidade 
Organizacional. Possibilidade de aplicar regras diferenciadas por grupos de 
usuários e maquinas. Configuração das localidades lógicas da rede por 
Faixa de IP, subnet, servidor de DNS, nome do domínio e cliente 
conectado (ou não) ao servidor de gerenciamento. 

Possuir recursos para a criação e agendamento periódicos de backups 
da base de dados. 
Permitir a opção de instalação de Servidores de Gerenciamento 
adicionais fornecendo assim a possibilidade de trabalhar em modo 
de Load Balance e Failover. 

Permitir a replicação do Banco de Dados entre os Servidores de 
Gerenciamento. 

O antivírus deverá promover mecanismos de customização dos 
pacotes de instalação em clientes e servidores, com possibilidade de 
uso de pacotes de instalação auto executáveis (.exe), instalação 
silenciosa, pastas de instalação no destino, configurações avançadas 
das tecnologias a serem instaladas. 

O pacote deverá detectar automaticamente a versão do sistema 
operacional do computador destino e instalar o produto correspondente 
sem a necessidade de intervenção do administrador ou do usuário. 
A customização do pacote de instalação deverá permitir que a 
distribuição seja 

feita para os computadores em conformidade com a política de 
configuração determinada pelo administrador, com as últimas 

vacinas, em um processo transparente e silencioso. Remover item 
Caso o sistema necessite de mais de um servidor para atender o 
ambiente, a instalação em modo móvel (roaming) deverá possibilitar 
ao administrador a configuração de uma lista hierárquica de 
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servidores de administração. Possuir ferramenta que permita 
analisar toda a rede e faixas da rede e identificar os computadores 
que porventura não estejam com o antivírus 

instalado ou atualizado, de acordo com as políticas determinadas na 
console da administração. 
A análise da rede deverá identificar computadores que tenham 
antivírus de outros fabricantes, ou que tenham antivírus instalados, 
porém desativados. Esta análise deverá ser feita pela rede a partir da 

console. Remover item 
A console única de gerenciamento deve travar as configurações em 
clientes através de senhas para que somente o administrador 
possa alterar a configuração, desinstalação ou parar o antivírus dos 
clientes; 

A console única de gerenciamento deve exibir logs e alertas de todos os 
clientes e servidores, em tempo real, sem a necessidade de exportar 
ou transferir arquivos manualmente ou através de patches entre 
clientes, servidores e central de gerenciamento. 
Deverá possuir capacidade de envio de alertas, no mínimo, através 
de um destes meios: envio de mensagem de e-mail, mensagem de 
alerta na tela do computador, execução de scripts/programas ou 

SNMP. Remover item 

A solução de gerenciamento centralizado deve estar integrada com a 
solução de segurança para proteção de estações de trabalho (desktops e 
notebooks), com todos os seus módulos, e dispositivos móveis 
(smartphones e tablets). 
Deve possuir software da solução com compatibilidade com Dispositivos Móveis; 

Atenciosamente 

Nome: Segmento Digital Comercio Ltda 
CPF/CNPJ: 05.548.055/0001-54 
Endereço: Rua 26 no 112- Bairro Oswaldo 
Barbosa Penna II Contato: Santos Cavalcanti / 
Julio Machado 
E-mail: santos@sdmg.com.br 

julio.cesar@sdmg.com.br 
Telefone: 31-3073-7133/31-3073-7113 
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Anexo da empresa 

MICROHARD 
 

TR SEPLAG-MG 

SOLICITAÇÕES DE ESCLARECIMENTOS 

19/07/2017 

 

CONSIDERAÇÃO INICIAL 

 

Entendemos que a descrição, até o momento, contida na Consulta Pública é escassa e 

insuficiente para alcançar um julgamento OBJETIVO. 

Recomendamos  discriminar  informações  sobre  todos  os  sistemas  e  módulos  adicionais  

constantes  do presente Termo de Referência em processo de Consulta Pública,  bem como 

suas funcionalidades mínimas necessárias, para atender a Lei 8.666, “.... julgamento 

objetivo...”. 

 

CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS 

Página 2 – Item 2.1 

 

A)  “… Os softwares, objetos deste Termo de  Referência, são classificados como Softwares 

de Prateleira”. 

 

-  A  maioria  dos  órgãos,  sejam  participantes  ou  caronas,  possui  grandes  dificuldades  

em  estabelecer, previamente, a conta contábil pela qual poderão fazer a contratação. No que  

pese o software,  objeto deste  termo  de  referência,  ser  classificado  como  software  de  

prateleira,  existe  uma  parcela preponderante de serviço incluída neste mesmo termo de 

referência. Assim, solicitamos deixar a critério de cada órgão contratante determinar sob qual 

dotação  poderão contratar, para não acontecer o risco de enorme frustração para todos com 

inviabilizações de contratações. 

 

B)  A SEPLAG  fez a consulta inicial planejando a divisão da disputa em 03 (três) lotes; 

sendo que a descrição do lote 1 e do lote 3 parece ser a mesma e será alterado apenas o 

quantitativo para favorecer a Micro e Pequena Empresa. O lote 2, aparentemente, contemplará 

antivírus apenas para servidores.  

 

Consideração 01 

Colocar antivírus para desktops e para servidores, em lotes diferentes, não traz economicidade  

para o estado por diversas razões. Primeiramente, se os fabricantes forem diferentes para os 

dois lotes,  visto  que  serão  necessários  esforços  e  custos  adicionais  para  gerenciar  dois  

produtos diferentes.  Segundo,  o  custo  individual  de  antivirus  para  servidores  é  muito  

maior  do  que  para estações de trabalho. 

Sugerimos  Vossas  Senhorias  contratarem  suítes  que  contemplem  antivírus  para  diversas  

plataformas operacionais e que são, além de mais flexíveis, mais baratas. 
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Consideração 02 

A única descrição está contida no item 2.2, da consulta pública, “ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS E REQUISITOS MÍNIMOS DO OBJETO”. 

Apesar de iniciar com a descrição de “Características do software Antivirus para estações de  

trabalho” foram relacionados 03 sistemas operacionais de servidores.  

 

Pergunta 01: 

Vossas  Senhorias  desejam  manter  estes  sistemas  operacionais  de  servidores  neste  item  

“Estações  de Trabalho? 

 

Perguntas 02: 

O Estado de Minas Gerais utiliza apenas estes sistemas operacionais de servidores nas versões 

listadas?  

Caso o antivírus do licitante de menor preço não suporte Windows Server 2008, 2012 e 2016 

não trará problemas para o Estado? 

 

Perguntas 03: 

O Estado não possui Suse Linux versões 10 e 12? 

O Estado não utiliza versões Had Rat 5.8 e 6.2? 

O Estado não utiliza Debian Linux e Fedora?  

Foi relacionado estações “MacOS X 10.9” ou superior. O Estado não possui equipamentos 

com MacOS X 10.7, nem 10.8 e nem 10.11? 

A forma descrita obriga apenas a 10.9. Recomendamos relacionar outras versões de MacOS. 

Visando  melhor  entendimento  recomendamos  detalhar  o  descritivo  para  atendimento  ao  

Linux  e  ao MacOS conforme abaixo: 

 

Sugerimos detalhar as versões nas plataformas 32 bits e 64 bits. 

Estações Linux: 

4.1.  Compatibilidade mínima: 

4.1.1.   Plataforma 32-bits: 

4.1.1.1.  Canaima 3; 

4.1.1.2.  Red Flag Desktop 6.0 SP2; 

4.1.1.3.  Red Hat Enterprise Linux 5.8 Desktop; 

4.1.1.4.  Red Hat Enterprise Linux 6.2 Desktop; 

4.1.1.5.  Fedora 16; 

4.1.1.6.  CentOS-6.2; 

4.1.1.7.  SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP4; 

4.1.1.8.  SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP2; 

4.1.1.9.  openSUSE Linux 12.1; 

4.1.1.10.  openSUSE Linux 12.2; 

4.1.1.11.  Debian GNU/Linux 6.0.5; 

4.1.1.12.  Mandriva Linux 2011; 

4.1.1.13.  Ubuntu 10.04 LTS; 

4.1.1.14.  Ubuntu 12.04 LTS. 

4.1.2.  Plataforma 64-bits: 

4.1.2.1.  Canaima 3; 

4.1.2.2.  Red Flag Desktop 6.0 SP2; 

4.1.2.3.  Red Hat Enterprise Linux 5.8; 

4.1.2.4.  Red Hat Enterprise Linux 6.2 Desktop; 
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4.1.2.5.  Fedora 16; 

4.1.2.6.  CentOS-6.2; 

4.1.2.7.  SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP4; 

4.1.2.8.  SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP2; 

4.1.2.9.  openSUSE Linux 12.1; 

4.1.2.10.  openSUSE Linux 12.2; 

4.1.2.11.  Debian GNU/Linux 6.0.5; 

4.1.2.12.  Ubuntu 10.04 LTS; 

4.1.2.13.  Ubuntu 12.04 LTS. 

4.2.  Características: 

4.2.1.   Deve prover as seguintes proteções: 

4.2.1.1.  Antivírus  de  arquivos  residente  (anti-spyware,  anti-trojan,  anti-malware,  etc)  

que  verifique qualquer arquivo criado, acessado ou modificado; 

4.2.1.2.  As vacinas devem ser atualizadas pelo fabricante de, no máximo, uma em uma hora; 

4.2.2.  Capacidade de configurar a permissão de acesso às funções do antivírus com, no 

mínimo, opções para as seguintes funções: 

4.2.2.1.  Gerenciamento de status de tarefa (iniciar, pausar, parar ou resumir tarefas); 

4.2.2.2.  Gerenciamento  de  Backup:  Criação  de  cópias  dos  objetos  infectados  em  um  

reservatório  de backup antes da tentativa de desinfectar ou remover tal objeto, sendo assim 

possível a restauração de objetos que contenham informações importantes;  

4.2.2.3.  Gerenciamento de Quarentena: Quarentena de objetos suspeitos e corrompidos, 

salvando tais arquivos em uma pasta de quarentena; 

4.2.2.4.  Verificação por agendamento: procura de arquivos infectados e suspeitos (incluindo 

arquivos em escopos especificados); análise de arquivos; desinfecção ou remoção de objetos 

infectados. 

4.2.3.   Em caso erros, deve ter capacidade de criar logs automaticamente, sem necessidade de 

outros softwares; 

4.2.4.   Capacidade  de  pausar  automaticamente  varreduras  agendadas  caso  outros  

aplicativos necessitem de mais recursos de memória ou processamento; 

4.2.5.   Capacidade  de  verificar  arquivos  por  conteúdo,  ou  seja,  somente  verificará  o  

arquivo  se  for passível  de  infecção.  O  antivírus  deve  analisar  a  informação  de  

cabeçalho  do  arquivo  para  fazer  essa decisão e não tomar a partir da extensão do arquivo; 

4.2.6.   Capacidade de verificar objetos usando heurística; 

4.2.7.   Possibilidade de escolha da pasta onde serão guardados os backups e arquivos em 

quarentena; 

4.2.8.   Possibilidade  de  escolha  da  pasta  onde  arquivos  restaurados  de  backup  e  

arquivos  serão gravados; 

Deve possuir módulo de administração remoto através de ferramenta nativa ou Webmin 

(ferramenta nativa GNU-Linux).  

 

Servidores Linux: 

4.2.  Compatibilidade mínima: 

Plataforma 32-bits: 

4.2.1.  Red Hat Enterprise Linux Server 5.х; 

4.2.2.  Red Hat® Enterprise Linux® Server 6.х (6.0 - 6.6); 

4.2.3.  CentOS 6.х (6.0 - 6.6); 

4.2.4.  SUSE® Linux Enterprise Server 11 SP3; 

4.2.5.  Ubuntu Server 12.04 LTS; 

4.2.6.  Ubuntu Server 14.04 LTS; 

4.2.7.  Ubuntu Server 14.10; 
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4.2.8.  Oracle Linux 6.5; 

4.2.9.  Debian GNU/Linux 7.5, 7.6, 7.7; 

4.2.10.  openSUSE 13.1. 

Plataforma 64-bits: 

4.2.11.  Red Hat Enterprise Linux Server 5.х; 

4.2.12.  Red Hat Enterprise Linux Server 6.х (6.0 - 6.6); 

4.2.13.  Red Hat Enterprise Linux Server 7; 

4.2.14.  CentOS-6.x (6.0 - 6.6); 

4.2.15.  CentOS-7.0; 

4.2.16.  SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3; 

4.2.17.  SUSE Linux Enterprise Server 12; 

4.2.18.  Novell Open Enterprise Server 11 SP1; 

4.2.19.  Novell Open Enterprise Server 11 SP2; 

4.2.20.  Ubuntu Server 12.04 LTS; 

4.2.21.  Ubuntu Server 14.04 LTS; 

4.2.22.  Ubuntu Server 14.10; 

4.2.23.  Oracle Linux 6.5; 

4.2.24.  Oracle Linux 7.0; 

4.2.25.  Debian GNU/Linux 7.5, 7.6, 7.7; 

4.2.26.  openSUSE® 13.1. 

4.3.  Características: 

4.3.1.   Deve prover as seguintes proteções: 

4.3.1.1.  Antivírus  de  Arquivos  residente  (anti-spyware,  anti-trojan,  anti-malware,  etc)  

que  verifique qualquer arquivo criado, acessado ou modificado; 

4.3.1.2.  As vacinas devem ser atualizadas pelo fabricante de, no máximo, uma em uma hora; 

4.3.2.  Capacidade de configurar a permissão de acesso às funções do antivírus com, no 

mínimo, opções para as seguintes funções:  

4.3.2.1.  Gerenciamento de status de tarefa (iniciar, pausar, parar ou resumir tarefas); 

4.3.2.2.  Gerenciamento  de  Backup:  Criação  de  cópias  dos  objetos  infectados  em  um  

reservatório  de backup antes da tentativa de desinfectar ou remover tal objeto, sendo assim 

possível a restauração de objetos que contenham informações importantes; 

4.3.2.3.  Gerenciamento de Quarentena: Quarentena de objetos suspeitos e corrompidos, 

salvando tais arquivos em uma pasta de quarentena; 

4.3.2.4.  Verificação por agendamento: procura de arquivos infectados e suspeitos (incluindo 

arquivos em escopos especificados); análise de arquivos; desinfecção ou remoção de objetos 

infectados; 

4.3.3.   Em caso erros, deve ter capacidade de criar logs automaticamente, sem necessidade de 

outros softwares; 

4.3.4.   Capacidade  de  pausar  automaticamente  varreduras  agendadas  caso  outros  

aplicativos necessitem de mais recursos de memória ou processamento; 

4.3.5.   Capacidade  de  verificar  arquivos  por  conteúdo,  ou  seja,  somente  verificará  o  

arquivo  se  for passível  de  infecção.  O  antivírus  deve  analisar  a  informação  de  

cabeçalho  do  arquivo  para  fazer  essa decisão e não tomar a partir da extensão do arquivo; 

4.3.6.   Capacidade de verificar objetos usando heurística; 

4.3.7.   Possibilidade de escolha da pasta onde serão guardados os backups e arquivos em 

quarentena;  

4.3.8.   Possibilidade  de  escolha  da  pasta  onde  arquivos  restaurados  de  backup  e  

arquivos  serão gravados; 

Deve possuir módulo de administração remoto através de ferramenta nativa ou Webmin 

(ferramenta nativa GNU-Linux). 
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MacOS X: 

3.1.  Compatibilidade mínima: 

3.1.1.  Mac OS X 10.11 (El Capitan); 

3.1.2.  Mac OS X 10.10 (Yosemite); 

3.1.3.  Mac OS X 10.9 (Mavericks). 

3.1.4.  Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) 

3.1.5.  Mac OS X 10.7 (Lion) 

3.2.  Características: 

3.2.1.   Deve prover proteção residente para arquivos (anti-spyware, anti-trojan, anti-malware, 

etc) que verifique qualquer arquivo criado, acessado ou modificado; 

3.2.2.  Capacidade de escolher de quais módulos serão instalados, tanto na instalação local 

quanto na instalação remota; 

3.2.3.  A instalação e primeira execução do produto deve ser feita sem necessidade de 

reinicialização do computador, de modo que o produto funcione com toda sua capacidade; 

3.2.4.   Deve possuir suporte a notificações utilizando o Growl; 

3.2.5.   As vacinas devem ser atualizadas pelo fabricante e disponibilizada aos usuários de, no 

máximo, uma em uma hora  independentemente do  nível  das ameaças encontradas no 

período (alta, média ou baixa); 

3.2.6.   Capacidade de voltar para a base de dados de vacina anterior; 

3.2.7.  Capacidade de varrer a quarentena automaticamente após cada atualização de vacinas; 

3.2.8.  Capacidade  de  adicionar  pastas/arquivos  para  uma  zona  de  exclusão,  a  fim  de  

excluí-los  da verificação. Capacidade, também, de adicionar objetos a lista de exclusão de 

acordo com o veredicto do antivírus, (ex: “Win32.Trojan.banker”) para que qualquer objeto 

detectado com o veredicto escolhido seja ignorado; 

3.2.9.  Possibilidade  de  desabilitar  automaticamente  varreduras  agendadas  quando  o  

computador estiver funcionando a partir de baterias (notebooks); 

3.2.10.  Capacidade  de  verificar  arquivos  por  conteúdo,  ou  seja,  somente  verificará  o  

arquivo  se  for passível  de  infecção.  O  antivírus  deve  analisar  a  informação  de  

cabeçalho  do  arquivo  para  fazer  essa decisão e não tomar a partir da extensão do arquivo; 

3.2.11.  Capacidade de verificar somente arquivos novos e alterados; 

3.2.12.  Capacidade de verificar objetos usando heurística; 

3.2.13.  Capacidade de agendar uma pausa na verificação; 

3.2.14.  O antivírus de arquivos, ao encontrar um objeto potencialmente perigoso, deve: 

3.2.14.1.  Perguntar o que fazer, ou;  

3.2.14.2.  Bloquear acesso ao objeto; 

3.2.14.2.1.  Apagar o objeto ou tentar desinfectá-lo (de acordo com a configuração pré -

estabelecida pelo administrador); 

3.2.14.2.2.  Caso positivo de desinfecção: 

3.2.14.2.2.1.  Restaurar o objeto para uso; 

3.2.14.2.3.  Caso negativo de desinfecção: 

3.2.14.2.3.1.  Mover para quarentena ou apagar (de acordo com a configuração pré-

estabelecida pelo administrador); 

3.2.15.  Anteriormente a qualquer tentativa de desinfecção  ou exclusão permanente, o 

antivírus deve realizar um backup do objeto; 

3.2.16.  Capacidade de verificar arquivos de formato de e-mail; 

3.2.17.  Possibilidade de trabalhar com o produto pela linha de comando, com no mínimo 

opções para atualizar as vacinas, iniciar uma varredura, para o antivírus e iniciar o antivírus 

pela linha de comando; Capacidade de ser instalado, removido e administrado pela mesma 

console central de gerenciamento. 
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Para o item abaixo: 

 

A)  “Dar  suporte  total  aos  sistemas  operacionais  clientes  (estações  de  trabalho  e  

servidores) baseados nas plataformas:” 

a) Windows XP ou superior;  

b) Windows Server 2003 (32 e 64 bits) ou superior;  

 

Considerações: 

O  suporte  do  fabricante  destes  sistemas  operacionais  já  foi  descontinuado  a  alguns  

anos.  Há  falhas incontáveis nos mesmos que não podem ser supridas por soluções de 

segurança, bem como não possuem ou suportam features atuais de soluções de segurança. 

- Solicitamos a exclusão dos sistemas operacionais a) e b). 

Recomendamos  incluir  informações  técnicas  dos  sistemas  operacionais  Windows  

utilizados  no  Estado conforme abaixo: 

 

Estações Windows: 

4.1.  Compatibilidade mínima: 

4.1.1.   Microsoft Windows Embedded 8.0 Standard x64; 

4.1.2.  Microsoft Windows Embedded 8.1 Industry Pro x64; 

4.1.3.  Microsoft Windows Embedded Standard 7* x86 / x64 SP1; 

4.1.4.  Microsoft Windows Embedded POSReady 7* x86 / x64; 

4.1.5.  Microsoft Windows Vista x86 / x64SP2 e posterior; 

4.1.6.  Microsoft Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate x86 / x64 e posterior; 

4.1.7.   Microsoft Windows 8 Professional/Enterprise x86 / x64; 

4.1.8.  Microsoft Windows 8.1 Pro / Enterprise x86 / x64; 

4.1.9.  Microsoft Windows 10 Pro / Enterprise x86 / x64. 

4.2.  Características: 

4.2.1.   Deve prover as seguintes proteções: 

4.2.1.1.  Antivírus  de  Arquivos  residente  (anti-spyware,  anti-trojan,  anti-malware,  etc)  

que  verifique qualquer arquivo criado, acessado ou modificado; 

4.2.1.2.  Antivírus de Web (módulo para verificação de sites e downloads contra vírus); 

4.2.1.3.  Antivírus de E-mail (módulo para verificação de anexos de e-mails recebidos e 

enviados); 

4.2.1.4.  Antivírus  de  Mensagens  Instantâneas  (módulo  para  verificação  de  mensagens  

instantâneas, como ICQ, MSN, IRC, etc); 

4.2.1.5.  O Endpoint deve possuir opção para rastreamento por linha de comando, 

parametrizável, com opção de limpeza; 

4.2.1.6.  Firewall com IDS; 

4.2.1.7.  Autoproteção (contra-ataques aos serviços/processos do antivírus); 

4.2.1.8.  Controle de dispositivos externos;  

4.2.1.9.  Controle de acesso a sites por categoria; 

4.2.1.10.  Controle de acesso a sites por horário; 

4.2.1.11.  Controle de acesso a sites por usuários; 

4.2.1.12.  Controle de execução de aplicativos; 

4.2.1.13.  Controle de vulnerabilidades do Windows e dos aplicativos instalados; 

4.2.2.  Capacidade  de  escolher  quais  módulos  serão  instalados,  tanto  na  instalação  local  

quanto  na instalação remota; 
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4.2.3.   As vacinas devem ser atualizadas pelo fabricante e disponibilizada aos usuários de, no 

máximo, uma em uma hora  independentemente do  nível  das ameaças encontradas no 

período  (alta, média ou baixa); 

4.2.4.   Capacidade  de  detecção  de  presença  de  antivírus  de  outro  fabricante  que  possa  

causar incompatibilidade, bloqueando a instalação; 

4.2.5.  Capacidade  de  adicionar  pastas/arquivos  para  uma  zona  de  exclusão,  a  fim  de  

excluí-los  da verificação. Capacidade, também, de adicionar objetos a lista de exclusão de 

acordo com o veredicto do antivírus, (ex: “Win32.Trojan.banker”) para que qualquer objeto 

detectado com o veredicto escolhido seja ignorado; 

4.2.6.   Capacidade de adicionar aplicativos a uma lista de “aplicativos confiáveis”, onde as 

atividades de rede, atividades de disco e acesso ao registro do Windows não serão 

monitoradas; 

4.2.7.   Possibilidade  de  desabilitar  automaticamente  varreduras  agendadas  quando  o  

computador estiver funcionando a partir de baterias (notebooks); 

4.2.8.   Capacidade  de  pausar  automaticamente  varreduras  agendadas  caso  outros  

aplicativos necessitem de mais recursos de memória ou processamento; 

4.2.9.  Capacidade  de  verificar  arquivos  por  conteúdo,  ou  seja,  somente  verificará  o  

arquivo  se  for passível  de  infecção.  O  antivírus  deve  analisar  a  informação  de  

cabeçalho  do  arquivo  para  fazer  essa decisão e não tomar a partir da extensão do arquivo; 

4.2.10.  Capacidade de verificar somente arquivos novos e alterados; 

4.2.11.  Capacidade de verificar objetos usando heurística; 

4.2.12.  Capacidade de agendar uma pausa na verificação; 

4.2.13.  Deve permitir a filtragem de conteúdo de URL avançada efetuando a classificação 

dos sites em categorias; 

4.2.14.  Capacidade de pausar automaticamente a verificação quando um aplicativo for 

iniciado; 

4.2.15.  O antivírus de arquivos, ao encontrar um objeto potencialmente perigoso, deve: 

4.2.15.1.  Perguntar o que fazer, ou; 

4.2.15.2.  Bloquear acesso ao objeto; 

4.2.15.2.1.  Apagar o objeto  ou tentar desinfectá-lo (de acordo com a configuração pré -

estabelecida pelo administrador); 

4.2.15.2.2.  Caso positivo de desinfecção: 

4.2.15.2.2.1.  Restaurar o objeto para uso; 

4.2.15.2.3.  Caso negativo de desinfecção: 

4.2.15.2.3.1.  Mover para quarentena ou apagar (de acordo com a configuração pré-

estabelecida pelo administrador); 

4.2.16.  Anteriormente a qualquer tentativa de desinfecção ou exclusão permanente, o 

antivírus deve realizar um backup do objeto; 

4.2.17.  Capacidade de verificar e-mails recebidos e enviados nos protocolos POP3, IMAP, 

NNTP, SMTP e MAPI, assim como conexões criptografadas (SSL) para POP3 e IMAP 

(SSL); 

4.2.18.  Capacidade de verificar tráfego de ICQ, MSN, AIM e IRC contra vírus e links 

phishings; 

4.2.19.  Capacidade de verificar links inseridos em e-mails contra phishings; 

4.2.20.  Capacidade de verificar tráfego em browsers; 

4.2.21.  O antivírus de e-mail, ao encontrar um objeto potencialmente perigoso, deve: 

4.2.21.1.  Perguntar o que fazer, ou; 

4.2.21.2.  Bloquear o e-mail; 

4.2.21.2.1.  Apagar o objeto ou tentar desinfectá-lo (de acordo com a configuração pré -

estabelecida pelo administrador); 
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4.2.21.2.2.  Caso positivo de desinfecção: 

4.2.21.2.2.1.  Restaurar o e-mail para o usuário; 

4.2.21.2.3.  Caso negativo de desinfecção:  

4.2.21.2.3.1.  Mover  para  quarentena  ou  apagar  o  objeto  (de  acordo  com  a  

configuração  préestabelecida pelo administrador); 

4.2.22.  Caso o e-mail contenha código que parece ser, mas não é definitivamente malicioso, o 

mesmo deve ser mantido em quarentena; 

4.2.23.  Possibilidade de verificar somente e-mails recebidos; 

4.2.24.  Capacidade  de  filtrar  anexos  de  e-mail,  apagando-os  ou  renomeando-os  de  

acordo  com  a configuração feita pelo administrador; 

4.2.25.  Capacidade de verificação de tráfego HTTP e qualquer script do Windows Script 

Host (JavaScript, Visual Basic Script, etc), usando heurísticas; 

4.2.26.  Deve ter suporte total ao protocolo IPv6; 

4.2.27.  Capacidade de alterar as portas monitoradas pelos módulos de Web e E-mail; 

4.2.28.  Na verificação de tráfego web, caso encontrado código malicioso o programa deve: 

4.2.28.1.  Perguntar o que fazer, ou; 

4.2.28.2.  Bloquear o acesso ao objeto e mostrar uma mensagem sobre o bloqueio, ou; 

4.2.28.3.  Permitir acesso ao objeto; 

4.2.29.  O  antivírus  de  web  deve  realizar  a  verificação  de,  no  mínimo,  duas  maneiras  

diferentes,  sob escolha do administrador: 

4.2.29.1.  Verificação  on-the-fly,  onde  os  dados  são  verificados  enquanto  são  recebidos  

em tempo-real, ou; 

4.2.29.2.  Verificação  de  buffer,  onde  os  dados  são  recebidos  e  armazenados  para  

posterior verificação; 

4.2.30.  Possibilidade de adicionar sites da web em uma lista de exclusão, onde não serão 

verificados pelo antivírus de web; 

4.2.31.  Deve  possuir  módulo  que  analise  as  ações  de  cada  aplicação  em  execução  no  

computador, gravando as ações executadas e comparando-as com sequências características 

de atividades perigosas.  

Tais registros de sequências devem ser atualizados juntamente com as vacinas;  

4.2.32.  Deve  possuir  módulo  que  analise  cada  macro  de  VBA  executada,  procurando  

por  sinais  de atividade maliciosa; 

4.2.33.  Deve possuir módulo de bloqueio de Phishing, com atualizações incluídas nas 

vacinas, obtidas pelo Anti-Phishing Working Group (http://www.antiphishing.org/); 

4.2.34.  Capacidade de distinguir diferentes subnets e conceder  opção de ativar ou não o 

firewall para uma subnet específica; 

4.2.35.  Deve  possuir  módulo  IDS  (Intrusion  Detection  System)  para  proteção  contra  

port  scans  e exploração de vulnerabilidades de softwares. A base de dados de análise deve 

ser atualizada juntamente com as vacinas; 

4.2.36.  O módulo de Firewall deve conter, no mínimo, dois conjuntos de regras: 

4.2.36.1.  Filtragem  de  pacotes:  onde  o  administrador  poderá  escolher  portas,  protocolos  

ou direções de conexão a serem bloqueadas/permitidas; 

4.2.36.2.  Filtragem por aplicativo: onde o administrador poderá escolher qual aplicativo, 

grupo de aplicativo, fabricante de aplicativo, versão de aplicativo ou nome de aplicativo terá 

acesso a rede, com a possibilidade de escolher quais portas e protocolos poderão ser 

utilizados. 

4.2.37.  Deve possuir módulo que habilite ou não o funcionamento dos seguintes dispositivos 

externos, no mínimo: 

4.2.37.1.  Discos de armazenamento locais; 

4.2.37.2.  Armazenamento removível; 
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4.2.37.3.  Impressoras; 

4.2.37.4.  CD/DVD; 

4.2.37.5.  Drives de disquete; 

4.2.37.6.  Modems; 

4.2.37.7.  Dispositivos de fita; 

4.2.37.8.  Dispositivos multifuncionais; 

4.2.37.9.  Leitores de smart card; 

4.2.37.10.  Dispositivos de sincronização via ActiveSync (Windows CE, Windows Mobile, 

etc); 

4.2.37.11.  Wi-Fi; 

4.2.37.12.  Adaptadores de rede externos; 

4.2.37.13.  Dispositivos MP3 ou smartphones; 

4.2.37.14.  Dispositivos Bluetooth;  

4.2.37.15.  Câmeras e Scanners. 

4.2.38.  Capacidade de liberar acesso a um dispositivo e usuários por um período de tempo 

específico, sem  a  necessidade  de  desabilitar  a  proteção  e  o  gerenciamento  central  ou  

de  intervenção  local  do administrador na máquina do usuário; 

4.2.39.  Capacidade de limitar a escrita e leitura em dispositivos de armazenamento externo 

por usuário; 

4.2.40.  Capacidade  de  limitar  a  escrita  e  leitura  em  dispositivos  de  armazenamento  

externo  por agendamento; 

4.2.41.  Capacidade de configurar novos dispositivos por Class ID/Hardware ID; 

4.2.42.  Capacidade de limitar o acesso a sites da internet por categoria, por conteúdo (vídeo, 

áudio, etc), com possibilidade de configuração por usuário ou grupos de usuários e 

agendamento; 

4.2.43.  Capacidade  de  limitar  a  execução  de  aplicativos  por  hash  MD5,  nome  do  

arquivo,  versão  do arquivo, nome do aplicativo, versão do aplicativo, 

fabricante/desenvolvedor e categoria (ex: navegadores, gerenciador de download, jogos, 

aplicação de acesso remoto, etc); 

4.2.44.  Capacidade de bloquear execução de aplicativo que está em armazenamento externo; 

4.2.45.  Capacidade de limitar o acesso dos aplicativos a recursos do sistema, como chaves do 

registro e pastas/arquivos do sistema, por categoria, fabricante ou nível de confiança do 

aplicativo; 

4.2.46.  Capacidade  de,  em  caso  de  epidemia,  ativar  política  alternativa  onde  qualquer  

configuração possa ser alterada, desde regras de firewall até controle de aplicativos, 

dispositivos e acesso à web; 

4.2.47.  Deve  ter  a  capacidade  de  detectar,  nativamente,  ataques  originados  por  

ransomware.  A detecção para este tipo de malware deve basear-se não apenas nas 

informações  do banco de dados de  

definições  de  vírus,  mas  também  no  comportamento  do  malware;  mesmo  que  ainda  

não  tenha  sido desenvolvida, pelo fabricante, vacina para combater o mesmo. 

Capacidade de, caso o computador cliente saia da rede corporativa, ativar política  alternativa, 

com outras regras de firewall até controle de aplicativos, dispositivos e acesso à web. 

 

Servidores Windows: 

5.1.  Compatibilidade mínima: 

5.2.  Plataforma 32-bits: 

5.2.1.  Microsoft Windows Server 2003 Standard / Enterprise (SP2); 

5.2.2.  Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard / Enterprise (SP2); 

5.2.3.  Microsoft Windows Server 2008 Standard / Enterprise / DataCenter (SP1 ou posterior); 
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5.2.4.  Microsoft Windows Server 2008 Core Standard / Enterprise / DataCenter (SP1 ou 

posterior). 

5.3.  Plataforma 64-bits: 

5.3.1.  Microsoft Windows Server 2003 Standard / Enterprise (SP2); 

5.3.2.  Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard / Enterprise (SP2); 

5.3.3.  Microsoft Windows Server 2008 Standard / Enterprise / DataCenter (SP1 ou posterior); 

5.3.4.  Microsoft Windows Server 2008 Core Standard / Enterprise / DataCenter (SP1 ou 

posterior); 

5.3.5.  Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard / Enterprise / DataCenter (SP1 ou 

posterior); 

5.3.6.  Microsoft Windows Server 2008 R2 Core Standard / Enterprise / DataCenter (SP1 ou 

posterior); 

5.3.7.  Microsoft Windows Storage Server 2008 R2; 

5.3.8.  Microsoft Windows Hyper-V Server 2008 R2 (SP1 ou posterior); 

5.3.9.  Microsoft Windows Server 2012 Essentials / Standard / Foundation / Datacenter; 

5.3.10.  Microsoft Windows Server 2012 R2 Essentials / Standard / Foundation / Datacenter; 

5.3.11.  Microsoft Windows Server 2012 Core Essentials / Standard / Foundation / 

Datacenter; 

5.3.12.  Microsoft Windows Server 2012 R2 Core Essentials / Standard / Foundation / 

Datacenter; 

5.3.13.  Microsoft Windows Storage Server 2012 (Todas edições); 

5.3.14.  Microsoft Windows Storage Server 2012 R2 (Todas edições); 

5.3.15.  Microsoft Windows Hyper-V Server 2012; 

5.3.16.  Microsoft Windows Hyper-V Server 2012 R2. 

 

5.4.  Características: 

5.4.1.   Deve prover as seguintes proteções:  

5.4.1.1.  Antivírus  de  Arquivos  residente  (anti-spyware,  anti-trojan,  anti-malware,  etc)  

que  verifique qualquer arquivo criado, acessado ou modificado; 

5.4.1.2.  Auto-proteção contra-ataques aos serviços/processos do antivírus; 

5.4.1.3.  Firewall com IDS; 

5.4.1.4.  Controle de vulnerabilidades do Windows e dos aplicativos instalados; 

5.4.2.  Capacidade  de  escolher  quais  módulos  serão  instalados,  tanto  na  instalação  local  

quanto  na instalação remota; 

5.4.3.   As vacinas devem ser atualizadas pelo fabricante de, no máximo, uma em uma hora; 

5.4.4.  Capacidade de configurar a permissão de acesso às funções do antivírus com, no 

mínimo, opções para as seguintes funções: 

5.4.4.1.  Gerenciamento de status de tarefa (iniciar, pausar, parar ou resumir tarefas); 

5.4.4.2.  Gerenciamento de tarefa (criar ou excluir tarefas de verificação); 

5.4.4.3.  Leitura de configurações; 

5.4.4.4.  Modificação de configurações; 

5.4.4.5.  Gerenciamento de Backup e Quarentena; 

5.4.4.6.  Visualização de relatórios; 

5.4.4.7.  Gerenciamento de relatórios; 

5.4.4.8.  Gerenciamento de chaves de licença; 

5.4.4.9.  Gerenciamento de permissões (adicionar/excluir permissões acima); 

5.4.5.  O módulo de Firewall deve conter, no mínimo, dois conjuntos de regras: 

5.4.5.1.  Filtragem de pacotes: onde o administrador poderá escolher portas, protocolos ou 

direções de conexão a serem bloqueadas/permitidas; 
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5.4.5.2.  Filtragem  por  aplicativo:  onde  o  administrador  poderá  escolher  qual  aplicativo,  

grupo  de aplicativo, fabricante de aplicativo, versão de aplicativo ou nome de aplicativo terá 

acesso a rede, com a possibilidade de escolher quais portas e protocolos poderão ser 

utilizados. 

5.4.6.  Capacidade de separadamente selecionar o número de processos que irão executar 

funções de varredura em tempo real, o número de processos que executarão a varredura sob 

demanda e o número máximo de processos que podem ser executados no total; 

5.4.7.  Capacidade de resumir automaticamente tarefas de verificação que tenham sido 

paradas por anormalidades (queda de energia, erros, etc); 

5.4.8.  Capacidade de automaticamente pausar e não iniciar tarefas agendadas caso o servidor 

esteja rodando com fonte ininterrupta de energia (uninterruptible Power supply – UPS); 

5.4.9.  Em caso de erros, deve ter capacidade de criar logs e traces automaticamente, sem 

necessidade de outros softwares; 

5.4.10.  Capacidade de configurar níveis de verificação diferentes para cada pasta, grupo de 

pastas ou arquivos do servidor; 

5.4.11.  Capacidade  de  bloquear  acesso  ao  servidor  de  máquinas  infectadas  e  quando  

uma  máquina tentar gravar um arquivo infectado no servidor; 

5.4.12.  Capacidade  de  criar  uma  lista  de  máquinas  que  nunca  serão  bloqueadas  mesmo  

quando infectadas; 

5.4.13.  Capacidade  de  detecção  de  presença  de  antivírus  de  outro  fabricante  que  possa  

causar incompatibilidade, bloqueando a instalação; 

5.4.14.  Capacidade  de  adicionar  pastas/arquivos  para  uma  zona  de  exclusão,  a  fim  de  

excluí-los  da verificação. Capacidade, também, de adicionar objetos a lista de exclusão  de 

acordo com o veredicto do antivírus, (ex: “Win32.Trojan.banker”) para que qualquer objeto 

detectado com o veredicto escolhido seja ignorado; 

5.4.15.  Capacidade  de  pausar  automaticamente  varreduras  agendadas  caso  outros  

aplicativos necessitem de mais recursos de memória ou processamento; 

5.4.16.  Capacidade  de  verificar  arquivos  por  conteúdo,  ou  seja,  somente  verificará  o  

arquivo  se  for passível  de  infecção.  O  antivírus  deve  analisar  a  informação  de  

cabeçalho  do  arquivo  para  fazer  essa decisão e não tomar a partir da extensão do arquivo; 

5.4.17.  Capacidade de verificar somente arquivos novos e alterados; 

5.4.18.  Capacidade de escolher qual tipo de objeto composto será verificado (ex: arquivos 

comprimidos, arquivos auto descompressores, .PST, arquivos compactados por 

compactadores binários, etc.); 

5.4.19.  Capacidade de verificar objetos usando heurística; 

5.4.20.  Capacidade de configurar diferentes ações para diferentes tipos de ameaças; 

5.4.21.  Capacidade de agendar uma pausa na verificação;  

5.4.22.  Capacidade de pausar automaticamente a verificação quando um aplicativo for 

iniciado; 

5.4.23.  O antivírus de arquivos, ao encontrar um objeto potencialmente perigoso, deve: 

5.4.23.1.  Perguntar o que fazer, ou; 

5.4.23.2.  Bloquear acesso ao objeto; 

5.4.23.2.1.  Apagar o objeto ou tentar desinfectá-lo (de acordo com a configuração pré -

estabelecida pelo administrador); 

5.4.23.2.2.  Caso positivo de desinfecção: 

5.4.23.2.2.1.  Restaurar o objeto para uso; 

5.4.23.2.3.  Caso negativo de desinfecção: 

5.4.23.2.3.1.  Mover para quarentena ou apagar (de acordo com a configuração pré-

estabelecida pelo administrador); 
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5.4.24.  Anteriormente a qualquer tentativa de desinfecção ou exclusão permanente, o 

antivírus deve realizar um backup do objeto; 

5.4.25.  Possibilidade de escolha da pasta onde serão guardados os backups e arquivos em 

quarentena;  

5.4.26.  Possibilidade  de  escolha  da  pasta  onde  arquivos  restaurados  de  backup  e  

arquivos  serão gravados; 

5.4.27.  Deve  possuir  módulo  que  analise  cada  script  executado,  procurando  por  sinais  

de  atividade maliciosa. 

Deve ter a capacidade de detectar, nativamente, ataques originados por ransomware. A 

detecção para este tipo de malware deve basear-se não apenas nas informações do banco de 

dados de definições de vírus, mas também no comportamento do malware; mesmo que ainda 

não tenha sido desenvolvida, pelo fabricante, vacina para combater o mesmo. 

 

TR SEPLAG-MG 

SOLICITAÇÕES DE ALTERAÇÃO NOS REQUISITOS TÉCNICOS ELENCADOS 

19/07/2017 

 

Página 2 – Item 2.2 

C)  “Prover segurança para estações de trabalho sejam físicas ou em ambiente virtualizado” 

 

Considerações: 

Da  forma  como  se  encontra  descrito  no  TR  deixa  entender  que  a  instalação  completa  

do  cliente  de endpoint nos desktops virtualizados atende a este requisito; sendo que os 

grandes fabricantes possuem soluções  com  e  sem  agente  para  desktops  no  ambiente  

virtual,  NÃO  CAUSANDO  impactos  tais  como consumo excessivo de memória e 

processador em atualizações de vacinas, aumento na capacidade de disco das estações virtuais 

para instalação de cópia completa da versão cliente da solução de segurança, varredura dos 

mesmos tipos de arquivos em todas as estações virtualizadas, etc. Os impactos ocorrem tanto 

nos desktops virtualizados quanto na máquina física que os comporta. 

 

- Propomos a seguinte redação para este ítem: 

“Prover  segurança  para  estações  de  trabalho  físicas.  Prover  segurança  para  estações  de  

trabalho virtualizadas utilizando solução própria para este tipo de ambiente, com a utilização 

ou não de agentes”. Não será aceita a instalação de versão completa do antivírus em estações 

virtualizadas. 

 

Recomendamos discriminar a forma de atendimento ao ambiente virtualizado conforme 

abaixo: 

6.  Ambiente virtual 

6.1.  Proteção Sem Agentes 

6.1.1.  Características mínimas: 

6.1.1.1.  Capacidade prover proteção das máquinas virtuais de Sistemas Operacionais 

Windows em hosts VMware ESXi sem a necessidade de instalar agentes (software de 

proteção) em cada máquina virtual. 

6.1.1.2.  Capacidade prover proteção das máquinas virtuais de Sistemas Operacionais 

Windows em hosts VMware ESXi sem a necessidade de instalar agentes em cada máquina 

virtual.  

6.1.1.3.  Capacidade  de  proteger  o  sistema  de  arquivos  de  máquinas  virtuais,  

verificando  todos  os arquivos abertos e fechados pelo usuário ou por aplicações contra vírus, 



 
 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

 

Página 31 de 56 

 

worms, trojans, adwares, autodialers e outras ameaças, baseado em assinatura, usando 

heurística. 

6.1.1.4.  Caso  o  arquivo  verificado  contenha  virus  ou  código  malicioso,  a  solução  

proposta  deve desinfectar ou bloquear o acesso ao arquivo. 

6.1.1.5.  Capacidade  de  realizar  varreduras  agendadas  e  sob  demanda  no  sistema  de  

arquivo  das máquinas virtuais. 

6.1.1.6.  Possuir tecnologia Cloud de verificação de arquivos, em paralelo com as vacinas. 

6.1.1.7.  Capacidade de proteger o tráfego de máquinas virtuais contra ataques de  rede ou 

exploração de vulnerabilidades (IPS). 

6.1.1.8.  Capacidade  de  proteger  o  tráfego  web  (HTTP)  das  máquinas  virtuais  contra  

sites  e  arquivos maliciosos. 

6.1.1.9.  Capacidade  de  atualizar  as  assinaturas  de  maneira  agendada  e  sob  demanda,  

de  maneira incremental. 

6.1.1.10.  Capacidade de fazer um “rollback” das assinaturas; 

6.1.1.11.  As vacinas devem ser atualizadas pelo fabricante e disponibilizada aos usuários de, 

no máximo, uma em uma hora independente do nível das ameaças encontradas no período 

(alta, média ou baixa). 

6.1.1.12.  Capacidade  de  limitar  o  tamanho  máximo  de  arquivos  compactados  que  serão  

verificados contra vírus 

6.1.1.13.  Capacidade de limitar o tempo máximo de varredura de um objeto 

6.1.1.14.  Possuir gerenciamento central, por onde deve ser possível: 

6.1.1.14.1.  Instalar a solução de proteção de maneira remota no host ESXi 

6.1.1.14.2.  Configurar o nível de proteção das máquinas virtuais 

6.1.1.14.3.  Configurar o nível de proteção das varreduras agendadas e sob demanda. 

6.1.1.14.4.  Configurar as licenças 

6.1.1.14.5.  Atualizar as assinaturas de anti-virus 

6.1.1.14.6.  Visualizar relatórios de proteção 

6.1.1.14.7.  Desinstalar a proteção do host VMware ESXi 

6.2.  Proteção Com Agentes: 

6.2.1.  Compatibilidade mínima: 

6.2.1.1.  Arquitetura Virtual: 

6.2.1.1.1.  Windows Server 2008 R2 com a função de Hyper-V instalada 

6.2.1.1.2.  Windows Server 2008 R2 SP1 com a função de Hyper-V instalada 

6.2.1.1.3.  Windows Server 2012 com a função de Hyper-V instalada 

6.2.1.1.4.  Citrix XenServer 6.0.2 

6.2.1.1.5.  Citrix XenServer 6.1.0 

6.2.1.2.  Máquinas virtuais 

6.2.1.2.1.  Windows Vista 

6.2.1.2.2.  Windows 7 

6.2.1.2.3.  Windows 8 

6.2.1.2.4.  Windows 2003 SP2 

6.2.1.2.5.  Windows 2003 R2 

6.2.1.2.6.  Windows 2008 

6.2.1.2.7.  Windows 2008 R2 

6.2.1.2.8.  Windows 2012 

6.2.1.2.9.  Windows Small Business Server 2008 

6.2.1.2.10.  Windows Small Business Server 2011 

6.2.2.  Características: 

6.2.2.1.  Toda  carga  de  varredura  de  arquivos  e  banco  de  dados  de  vacinas  de  vírus  

devem  ser centralizadas em uma única máquina virtual cliente por host físico. Esta máquina 
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virtual (aqui chamada de  SV  –  Servidor  de  Varredura)  deve  ser  responsável  por  

verificar  os  arquivos  acessados,  criados  ou modificados nas outras máquinas virtuais que 

estão sendo executadas no mesmo host, e responder a elas o veredito (se o arquivo está 

infectado ou limpo). 

6.2.2.2.  O SV de ter capacidade de proteger o sistema de arquivos de máquinas virtuais, 

verificando todos os arquivos abertos e fechados pelo usuário ou por aplicações contra vírus, 

worms, trojans, adwares, autodialers e outras ameaças, baseado em assinatura, usando 

heurística.  

6.2.2.3.  Caso  o  arquivo  verificado  contenha  virus  ou  código  malicioso,  a  solução  

proposta  deve desinfectar ou bloquear o acesso ao arquivo. 

6.2.2.4.  O SV deve ter capacidade de realizar varreduras agendadas e sob demanda no 

sistema de arquivo das máquinas virtuais. 

6.2.2.5.  O SV deve possuir tecnologia Cloud de verificação de arquivos, em paralelo com as 

vacinas. 

6.2.2.6.  Capacidade de proteger o tráfego de máquinas virtuais contra ataques de rede ou  

exploração de vulnerabilidades (IPS). 

6.2.2.7.  Capacidade  de  proteger  o  tráfego  web  (HTTP)  das  máquinas  virtuais  contra  

sites  e  arquivos maliciosos. 

6.2.2.8.  O SV deve ter capacidade de atualizar as assinaturas de maneira agendada e sob 

demanda, de maneira incremental. 

6.2.2.9.  O SV deve ter capacidade de fazer um “rollback” das assinaturas; 

6.2.2.10.  As vacinas devem ser atualizadas pelo fabricante e disponibilizada aos usuários de, 

no máximo, uma em uma hora independente do nível das ameaças encontradas no período 

(alta, média ou baixa). 

6.2.2.11.  O SV deve ter a capacidade de limitar o tamanho máximo de arquivos compactados 

que serão verificados contra vírus 

6.2.2.12.  O SV deve ter a capacidade de limitar o tempo máximo de varredura de um objeto 

6.2.2.13.  Possuir um firewall para cada máquina virtual, com a possibilidade de criação e 

regras por aplicativo e pacotes de rede. 

6.2.2.14.  Possuir  funcionalidades  de  controle  de  inicialização  de  aplicativo,  onde  seja  

possível criar regras especificando quais executáveis ou programas podem ou não ser 

executados pelo usuário. 

6.2.2.15.  Possuir  funcionalidades  de  controle  de  dispositivos,  onde  seja  possível  criar  

regras especificando quais dispositivos podem ser conectados na máquina virtual. 

6.2.2.16.  Possuir  funcionalidades  de  controle  de  acesso  à  web,  onde  seja  possível  criar  

regras especificando quais endereços da web  ou tipos  de conteúdo podem ser acessados 

pelos  usuários das máquinas virtuais. 

6.2.2.17.  O gerenciamento central deve permitir: 

6.2.2.17.1.  Instalar a solução de proteção de maneira remota no host ESXi 

6.2.2.17.2.  Configurar o nível de proteção das máquinas virtuais 

6.2.2.17.3.  Configurar o nível de proteção das varreduras agendadas e sob demanda. 

6.2.2.17.4.  Configurar as licenças 

6.2.2.17.5.  Atualizar as assinaturas de anti-virus 

6.2.2.17.6.  Visualizar relatórios de proteção 

6.2.2.17.7.  Desinstalar a proteção do host VMware ESXi 

Ser gerenciado pela mesma console de gerenciamento dos endpoints 

 

Página 3 

D)  “ Permitir a instalação em máquinas novas na  rede via Console Central de Gerenciamento  

da Solução ofertada”. 
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Considerações: 

Da forma como está escrito há uma sobrecarga aos administradores da solução para remover 

soluções de terceiros  e  instalar  a  nova  solução  ou  ter  que  fazer  todo  o  processo  de  ins 

talação  manualmente  via Console; sendo que o mesmo pode ser todo automatizado e 

realizado pela própria solução. 

Caso  o  antivírus  vencedor  consiga  efetuar  a  instalação  nas  máquinas  novas  da  rede,  

mas  não  tenha capacidade de remover a solução de segurança eventualmente existente, 

podem ocorrer dois problemas: 

1 – Não conseguir instalar; 

2 – Ficarem duas soluções de segurança ativas no mesmo computador causando conflito entre 

si. 

 

- Sugerimos a seguinte redação para este item: 

“Deve ser capaz de encontrar máquinas novas na rede via Console Central de Gerenciamento 

da Solução ofertada  e  efetuar  a  instalação  automática  da  solução  de  antivírus,  devendo  

também  ser  capaz  de detectar a presença de soluções de segurança de terceiros e remover as 

mesmas automaticamente”. 

 

D)  “Ter frequência de atualização, no mínimo, diária”. 

 

Considerações: 

- Surgem mais de 300.000 novas ameaças diariamente. Caso as atualizações sejam feitas 

apenas uma vez ao dia os pacotes de atualização ficarão muito grandes; demandarão banda 

para  atualização dos Clientes, sobrecarga na rede local, na porta de comunicação do switch 

no qual está ligado o Servidor com a Console Administrativa,  retardo na  resposta do servidor  

aos clientes com consequente  reenvio  de pacotes dos clientes para atualizações, políticas…. 

 

- Abre-se uma janela muito grande entre uma disseminação de ataque mundial (ex: Wannacry 

dia 12/05 e Petya dia 27/06), a disponibilidade de vacina pelo fabricante e a efetiva 

atualização dos Clientes. 

 

- Sugerimos a seguinte redação para este item: 

“Ter frequência de atualização, no MÁXIMO, de hora em hora”. 

 

Página 4 

E)  “A Console de Administração Central da Solução  ofertada deve possuir algum método de  

desinstalação e desativação temporária do antivírus”. 

 

- Considerações: 

Para atingir o objetivo de desinstalação mencionado neste item entendemos que a remoção do 

antivírus deve ser completa com todas as suas dependências, evitando resquícios do software 

no computador, os quais ocupam espaço em disco e reduzem a performance do computador 

 

- Sugerimos alterar a redação para: 

“A Console de Administração Central da Solução ofertada deve ser capaz de efetuar a 

desinstalação e  

desativação temporária do antivírus sem utilização de recursos não intrínsecos a mesma”. 
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F)  “Deve  identificar  ameaças  avançadas,  conhecidas  como  ameaças  de  “zero  day”,  sem  

necessariamente  possuir  base  de  assinaturas  e  suas  atualizações,  tendo  detecção  por  

heurística, por comportamento ou “sandboxing”. 

 

 

 

Considerações: 

O  tempo  de  resposta  dos  fabricantes  de  antivírus  utilizando  IA/Machine  Learning  é  

muito  rápido.  As ameaças  disseminam-se  instantaneamente  de  um  país  para  outro  em  

nível  global.   As  “ameaças avançadas” atuais exploram vulnerabilidades em velocidades 

sem precedentes. As soluções de segurança devem que ser capazes de reagir também de modo 

imediato, não sendo aceitável janelas de horas para que se inicie um processo de contenção. 

 

- Sugerimos alterar a redação para: 

“Deve identificar ameaças avançadas, conhecidas como ameaças de “zero-day”, sem 

necessariamente possuir base de assinaturas e suas atualizações, tendo detecção por heurística, 

por comportamento ou “sandboxing” entregando proteção efetiva de “zero-second”. 
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- Onde consta 

A solução deverá possuir Dashboard que deverá conter informações como: 

f. Identificação de ameaças Anti-VM;  

g. Identificação de ameaças que possam ter comprometido credenciais;  

h. Sumário de proteção de memória;  

i. Sumário dos dispositivos com versão dos agentes e módulos ativos;  

j. Identificação dos processos maliciosos;  

Entendemos não haver uma utilidade prática para estes itens e solicitamos a exclusão dos 

mesmos .  

 

Todavia, sugerimos solicitarem as seguintes informações, via Dashboard: 

Permitir a criação/configuração de relatórios gráficos, de no mínimo: 

•   Relatório do status de proteção 

•   Relatório de Erros 

•   Relatório de Eventos 

•   Relatório dos repositórios remotos de instalação e atualização 

•   Relatório dos servidores secundários de balanceamento 

•   Relatório de uso da chave 

•   Relatórios de versões da proteção Endpoint 

•   Relatório de aplicativos incompatíveis com a proteção Endpoint 

•   Relatório de Instalação da Proteção Endpoint 

•   Relatório de atualização de vacinas e versão da proteção do Endpoint 

•   Relatório de vírus 

•   Relatório de computadores mais infectados 

•   Relatório de ataque de rede 

•   Relatório de aplicativos instalados 

•   Relatório de usuários de computadores mais infectados 

•   Relatório do registro de Hardware 

•   Relatório de alterações das configurações 

•   Relatório do histórico de instalação/remoção de aplicativos 

•   Relatório vulnerabilidades 
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•   Relatório de atualizações de softwares 

 

Página 7 

“A  solução  de  gerenciamento  centralizado  deve  estar  integrada  com  a  solução  de  

segurança  para proteção de estações de trabalho (desktops e notebooks), com todos os seus 

módulos, e dispositivos móveis (smartphones e tablets).  

Deve possuir software da solução com compatibilidade com Dispositivos Móveis” 

 

Considerações: 

Em  função  de  não  haver  qualquer  descritivo  técnico  para  atendimento  a  dispositivos  

móveis,  seja proteção  dos  dispositivos  em  si,  seja  em  relação  a  administração  dos  

mesmos  via  “gerenciamento centralizado”, sugerimos a inclusão de detalhamento conforme 

abaixo: 

 

7.  Smartphones e tablets 

7.1.  Compatibilidade mínima: 

7.1.1.   Apple iOS 7.0 – 8.X; 

7.1.2.  Windows Phone 8.1; 

7.1.3.  Android OS 4.x e superiores. 

7.2.  Características: 

7.2.1.  Deve prover as seguintes proteções: 

7.2.1.1.  Proteção em tempo real do sistema de arquivos do dispositivo – interceptação e 

verificação de: 

7.2.1.1.1.  Todos  os  objetos  transmitidos  usando  conexões  wireless  (porta  de  

infravermelho, Bluetooth) e mensagens EMS, durante sincronismo com PC e ao realizar 

download usando o browser; 

7.2.1.1.2.  Arquivos abertos no smartphone; 

7.2.1.1.3.  Programas instalados usando a interface do smartphone 

7.2.1.2.  Verificação  dos  objetos  na  memória  interna  do  smartphone  e  nos  cartões  de  

expansão  sob demanda do usuário e de acordo com um agendamento; 

7.2.2.   Deverá isolar em área de quarentena os arquivos infectados; 

7.2.3.   Deverá atualizar as bases de vacinas de modo agendado; 

7.2.4.   Deverá bloquear spams de SMS através de Black lists; 

7.2.5.   Deverá  ter  função  de  bloqueio  do  aparelho  caso  o  SIM  CARD  for  trocado  para  

outro  não autorizado; 

7.2.6.  Capacidade de desativar por política:  

Wi-fi; 

Câmera; 

Bluetooth. 

7.2.7.   Deverá ter função de limpeza de dados pessoais a distância, em caso de roubo, por 

exemplo; 

7.2.8.  Capacidade de requerer uma senha para desbloquear o dispositivo e personalizar a 

quantidade de caracteres para esta senha; 

7.2.9.   Deverá ter firewall pessoal (Android); 

7.2.10.  Capacidade de tirar fotos quando a senha for inserida incorretamente;  

7.2.11.   Possibilidade de instalação remota utilizando o Microsoft System Center Mobile 

Device Manager 2008 SP1; 

7.2.12.  Capacidade de enviar comandos remotamente de: 

•  Localizar; 

•  Bloquear. 
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7.2.13.  Capacidade de detectar Jailbreak em dispositivos iOS, Root em Android e Interop em 

Windows Phone; 

7.2.14.  Capacidade de bloquear o acesso a site por categoria em dispositivos; 

7.2.15.  Capacidade de bloquear o acesso a sites phishing ou malicioso; 

7.2.16.  Capacidade de criar containers de aplicativos, separando dados corporativos de dados 

pessoais; 

7.2.17.  Capacidade de bloquear o dispositivo quando o cartão “SIM” for substituído; 

7.2.18.  Capacidade de configurar White e blacklist de aplicativos; 

7.2.19.  Capacidade de localizar o dispositivo quando necessário; 

7.2.20.  Permitir atualização das definições quando estiver em “roaming”; 

7.2.21.  Capacidade de selecionar endereço do servidor para buscar a definição de vírus; 

7.2.22.  Capacidade de enviar URL de instalação por e-mail; 

7.2.23.  Capacidade de fazer a instalação através de um link QRCode; 

7.2.24.  Capacidade de executar as seguintes ações caso a desinfecção falhe: 

•  Deletar; 

•  Ignorar; 

•  Quarentenar; 

•  Perguntar ao usuário. 

8.  Gerenciamento de dispositivos móveis 

8.1.  Compatibilidade mínima com os seguinte dispositivos: 

8.1.1.   Dispositivos conectados através do Microsoft Exchange ActiveSync: 

8.1.1.1.  Windows Phone; 

8.1.1.2.  Android. 

8.1.2.   Dispositivos com suporte ao Apple Push Notification (APNs). 

8.1.2.1.  Apple iOS 7.0 ou superior. 

8.2.  Características: 

8.2.1.   Capacidade de aplicar políticas de ActiveSync através do servidor Microsoft 

Exchange; 

8.2.2.   Capacidade de ajustar as configurações de: 

8.2.2.1.  Sincronização de e-mail; 

8.2.2.2.  Uso de aplicativos; 

8.2.2.3.  Senha do usuário; 

8.2.2.4.  Criptografia de dados; 

8.2.2.5.  Conexão de mídia removível. 

8.2.3.   Capacidade de instalar certificados digitais em dispositivos móveis; 

8.2.4.   Capacidade de, remotamente, resetar a senha de dispositivos iOS; 

8.2.5.   Capacidade de, remotamente, apagar todos os dados de dispositivos iOS;  

8.2.6.   Capacidade de, remotamente, bloquear um dispositivo iOS; 
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A)  "  A  CONTRATADA  deve  fornecer  correção  de  qualquer  defeito  ou  falha  que  

ocorra  nos programas que impeçam o seu perfeito funcionamento de acordo com  suas 

características e desempenho especificados em documentação técnica que acompanha cada 

software".  

 

Considerações: 

Apenas o fabricante do software ofertado possui condições de efetuar correção nos programas 

por ele desenvolvidos. As patentes são registradas e qualquer terceiro, caso de revendas ou 

distribuidores teriam que fazer engenharia reversa para atender a este ítem o que é ilegal. 
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- Sugerimos alterar este ítem para.  

“O  FABRICANTE  deve  fornecer  correção  de  qualquer  defeito  ou  falha  que  ocorra  nos   

programas  que impeçam o seu perfeito funcionamento de acordo com suas características e 

desempenho especificados em documentação técnica que acompanha cada  software. Para 

tanto a Contratada  deverá entregar o termo de licenciamento no qual conste o período de 

vigência das licenças". 

 

Da CONSOLE ADMINISTRATIVA 

 

Considerações: 

Observamos  que  a  “Console  de  Gerenciamento  Central”,  basicamente,  é  citada  por  

diversas  vezes  no Termo de Referência em questão. Porém, não há qualquer requisito de 

ambiente  operacional a qual a mesma  deva  atender;  apenas  algumas  citações  de  

funcionalidades;  dentre  as  quais  não  constam,  por exemplo,  com  quais  tipos  de  

ambientes  virtualizados  deve  ter  compatibilidade,  dentre  vários  outros aspectos. 

 

Sugerimos  a  inclusão  de  descritivo  técnico  com  características  consistentes  com  os  

ambientes operacionais que o Estado possa possuir em seu parque computacional, conforme 

abaixo: 

 

10.  Servidor de Administração e Console Administrativa 

10.1.  Servidor de Administração 

10.2.  Compatibilidade mínima: 

10.2.1.1.  Microsoft Windows 10 Pro 32-bit / 64-bit 

10.2.1.2.  Microsoft Windows 10 Enterprise 32-bit / 64-bit 

10.2.1.3.  Microsoft Windows 10 Education 32-bit / 64-bit 

10.2.1.4.  Microsoft Windows 8.1 Pro 32-bit / 64-bit 

10.2.1.5.  Microsoft Windows 8.1 Enterprise 32-bit / 64-bit 

10.2.1.6.  Microsoft Windows 8 Pro 32-bit / 64-bit 

10.2.1.7.  Microsoft Windows 8 Enterprise 32-bit / 64-bit 

10.2.1.8.  Microsoft Windows 7 Professional SP1 32-bit / 64-bit 

10.2.1.9.  Microsoft Windows 7 Enterprise SP1 32-bit / 64-bit 

10.2.1.10.  Microsoft Windows 7 Ultimate SP1 32-bit / 64-bit 

10.2.1.11.  Microsoft Windows 7 Professional 32-bit / 64-bit 

10.2.1.12.  Microsoft Windows 7 Enterprise 32-bit / 64-bit 

10.2.1.13.  Microsoft Windows 7 Ultimate 32-bit / 64-bit 

10.2.1.14.  Microsoft Small Business Server 2008 Standard 64-bit 

10.2.1.15.  Microsoft Small Business Server 2008 Premium 64-bit 

10.2.1.16.  Microsoft Small Business Server 2011 Essentials 64-bit 

10.2.1.17.  Microsoft Small Business Server 2011 Premium Add-on 64-bit 

10.2.1.18.  Microsoft Small Business Server 2011 Standard 64-bit 

10.2.1.19.  Microsoft Windows Server 2008 Datacenter SP1 32-bit / 64-bit 

10.2.1.20.  Microsoft Windows Server 2008 Enterprise SP1 32-bit / 64-bit 

10.2.1.21.  Microsoft Windows Server 2008 Foundation SP2 32-bit / 64-bit 

10.2.1.22.  Microsoft Windows Server 2008 SP1 Server Core 32-bit / 64-bit 

10.2.1.23.  Microsoft Windows Server 2008 Standard SP1 32-bit / 64-bit 

10.2.1.24.  Microsoft Windows Server 2008 Standard 32-bit / 64-bit 

10.2.1.25.  Microsoft Windows Server 2008 Enterprise 32-bit / 64-bit 

10.2.1.26.  Microsoft Windows Server 2008 Datacenter 32-bit / 64-bit  
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10.2.1.27.  Microsoft Windows Server 2008 R2 Server Core64-bit 

10.2.1.28.  Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter 64-bit 

10.2.1.29.  Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter SP1 64-bit 

10.2.1.30.  Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise 64-bit 

10.2.1.31.  Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise SP1 64-bit 

10.2.1.32.  Microsoft Windows Server 2008 R2 Foundation 64-bit 

10.2.1.33.  Microsoft Windows Server 2008 R2 Foundation SP1 64-bit 

10.2.1.34.  Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 Core Mode 64-bit 

10.2.1.35.  Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard 64-bit 

10.2.1.36.  Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard SP1 64-bit 

10.2.1.37.  Microsoft Windows Server 2012 Server Core 64-bit 

10.2.1.38.  Microsoft Windows Server 2012 Datacenter 64-bit 

10.2.1.39.  Microsoft Windows Server 2012 Essentials 64-bit 

10.2.1.40.  Microsoft Windows Server 2012 Foundation 64-bit 

10.2.1.41.  Microsoft Windows Server 2012 Standard 64-bit 

10.2.1.42.  Microsoft Windows Server 2012 R2 Server Core64-bit 

10.2.1.43.  Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter 64-bit 

10.2.1.44.  Microsoft Windows Server 2012 R2 Essentials 64-bit 

10.2.1.45.  Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation 64-bit 

10.2.1.46.  Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard 64-bit 

 

10.3.  Console Administrativa 

10.4.  Compatibilidade mínima: 

10.4.1.1.  Microsoft Windows Server 2003 

10.4.1.2.  Microsoft Windows Server 2008 

10.4.1.3.  Microsoft Windows Server 2008 R2 

10.4.1.4.  Microsoft Windows Vista 

10.4.1.5.  Sistemas operacionais relacionados no item 10.2 

 

10.5.  Suportar as seguintes plataformas virtuais: 

10.5.1.  VMware: Workstation 9.x, Workstation 10.x, ESX 4.x, ESXi 4.x, ESXi 5.5, ESXi 

6.0; 

10.5.2.  Microsoft Hyper-V: 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2; 

10.5.3.  Citrix XenServer 6.1, 6.2. 

 

10.6.  Características: 

10.6.1.   A console deve ser acessada via WEB (HTTPS) e MMC; 

10.6.2.   Console deve ser baseada no modelo cliente/servidor; 

10.6.3.   Compatibilidade com Windows Failover Clustering ou outra solução de alta 

disponibilidade; 

10.6.4.   Deve  permitir  a  atribuição  de  permissões  diferentes  para  os  administradores  da  

Solução  de Antivírus; 

10.6.5.   Console deve ser totalmente integrada com suas funções e módulos caso haja a 

necessidade no futuro de adicionar novas tecnologias tais como criptografia, patch 

managemente e MDM ; 

10.6.6.  As  licenças  deverão  ser  perpétuas,  ou  seja,  expirado  a  validade  da  mesma  o  

produto  deverá permanecer funcional para a proteção contra códigos maliciosos utilizando as 

definições até o momento da expiração da licença; 

10.6.7.   Capacidade  de  remover  remotamente  e  automaticamente  qualquer  solução  de  

antivírus (própria ou de terceiros) que estiver presente nas estações e s ervidores; 
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10.6.8.   Capacidade de instalar remotamente a solução de antivírus nas estações e servidores 

Windows, através de compartilhamento administrativo, login script e/ou GPO de Active 

Directory; 

10.6.9.  Deve  registrar  em  arquivo  de  log  todas  as  atividades  efetuadas  pelos  

administradores,  

permitindo execução de análises em nível de auditoria; 

10.6.10. A solução de gerencia deve permitir, através da console de gerenciamento, visualizar 

o número total de licenças gerenciadas; 

10.6.11. Através  da  solução  de  gerência,  deve  ser  possível  verificar  qual  licença  está  

aplicada  para determinado computador; 

10.6.12. Capacidade de instalar remotamente a solução de segurança e qualquer "app" em 

smartphones e tablets de sistema iOS, Android e Windows;  

10.6.13. A solução de gerência centralizada deve permitir gerar relatórios, visualizar eventos, 

gerenciar políticas e criar painéis de controle; 

10.6.14. Deverá ter a capacidade de criar regras para limitar o tráfego de comunicação 

cliente/servidor por subrede com os seguintes parâmetros: KB/s e horário; 

10.6.15.  Capacidade de gerenciar estações de trabalho e servidores de arquivos (tanto 

Windows como Linux e Mac) protegidos pela solução antivírus; 

10.6.16.  Capacidade de gerenciar smartphones e tablets (Windows Phone, Android e iOS) 

protegidos pela solução de segurança; 

10.6.17. Capacidade  de  gerar  pacotes  customizados  (auto  executáveis)  contendo  a  

licença  e configurações do produto; 

10.6.18. Capacidade de atualizar os pacotes de instalação com as últimas vacinas; 

10.6.19.  Capacidade  de  fazer  distribuição  remota  de  qualquer  software,  ou  seja,  deve  

ser  capaz  de remotamente  enviar  qualquer  software  pela  estrutura  de  gerenciamento  de  

antivírus  para  que  seja instalado nas máquinas clientes; 

10.6.20. A comunicação entre o cliente e o servidor de administração deve ser criptografada; 

10.6.21. Capacidade de desinstalar remotamente qualquer software instalado nas máquinas 

clientes; 

10.6.22. Deve permitir a realocação de máquinas novas na rede para um determinado grupo 

sem ter um agente ou endpoint instalado utilizando os seguintes parâmetros: 

•  Nome do computador; 

•  Nome do domínio; 

•  Range de IP; 

•  Sistema Operacional; 

•  Máquina virtual. 

10.6.23. Capacidade de importar a estrutura do Active Directory para descobrimento de 

máquinas; 

10.6.24. Deve permitir, por meio da console de gerenciamento, extrair um artefato em 

quarentena de um cliente sem a necessidade de um servidor ou console de quarentena 

adicional; 

10.6.25. Capacidade de monitorar diferentes subnets de rede a fim de encontrar máquinas 

novas para serem adicionadas à proteção; 

10.6.26. Capacidade de monitorar grupos de trabalhos já existentes e quaisquer grupos de 

trabalho que forem criados na rede, a fim de encontrar máquinas novas para serem 

adicionadas a proteção; 

10.6.27. Capacidade de, assim que detectar máquinas novas no Active Directory, subnets ou 

grupos de trabalho, automaticamente importar a máquina para a estrutura de proteção da 

console e verificar se possui o antivírus instalado. Caso não possuir, deve instalar o antivírus 

automaticamente; 
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10.6.28. Capacidade  de  agrupamento  de  máquina  por  características  comuns  entre  as  

mesmas, atendendo a no mínimo: agrupar todas as máquinas que não tenham o antivírus 

instalado, agrupar todas as  máquinas  que  não  receberam  atualização  nos  últimos  2  dias,  

agrupar  as  máquinas  por  versão  do sistema operacional, por arquitetura do sistema 

operacional, por nome de aplicação, fabricante, tipo de máquina virtual, processador e placa 

de rede; 

10.6.29. Capacidade de definir políticas  de configurações diferentes por grupos de estações, 

permitindo  

que sejam criados subgrupos e com função de herança de políticas entre grupos e subgrupos; 

10.6.30. Deve fornecer as seguintes informações dos computadores: 

10.6.30.1.  Se o antivírus está instalado; 

10.6.30.2.  Se o antivírus está iniciado; 

10.6.30.3.  Se o antivírus está atualizado; 

10.6.30.4.  Minutos/horas desde a última conexão da máquina com o servidor administrativo; 

10.6.30.5.  Minutos/horas desde a última atualização de vacinas; 

10.6.30.6.  Data e horário da última verificação executada na máquina; 

10.6.30.7.  Versão do antivírus instalado na máquina; 

10.6.30.8.  Se é necessário reiniciar o computador para aplicar mudanças; 

10.6.30.9.  Data e horário de quando a máquina foi ligada; 

10.6.30.10.  Quantidade de vírus encontrados (contador) na máquina; 

10.6.30.11.  Nome do computador; 

10.6.30.12.  Domínio ou grupo de trabalho do computador; 

10.6.30.13.  Data e horário da última atualização de vacinas; 

10.6.30.14.  Sistema operacional com Service Pack; 

10.6.30.15.  Quantidade de processadores; 

10.6.30.16.  Quantidade de memória RAM;  

10.6.30.17.  Usuário(s) logado(s) naquele momento, com informações de contato (caso 

disponíveis no Active Directory); 

10.6.30.18.  Endereço IP; 

10.6.30.19.  Aplicativos  instalados,  inclusive  aplicativos  de  terceiros,  com  histórico  de  

instalação, contendo data e hora que o software foi instalado ou removido; 

10.6.30.20.  Atualizações do Windows Updates instaladas; 

10.6.30.21.  Informação completa de hardware contendo: processadores, memória, 

adaptadores de vídeo,  discos  de  armazenamento,  adaptadores  de  áudio,  adaptadores  de  

rede,  monitores,  drives  de CD/DVD; 

10.6.30.22.  Vulnerabilidades de aplicativos instalados na máquina; 

10.6.31. Deve  permitir  bloquear  as  configurações  do  antivírus  instalado  nas  estações  e  

servidores  de maneira que o usuário não consiga alterá-las; 

10.6.32. Capacidade de reconectar máquinas clientes ao servidor administrativo mais 

próximo, baseado em regras de conexão como: 

10.6.32.1.  Alteração de Gateway Padrão; 

10.6.32.2.  Alteração de subrede; 

10.6.32.3.  Alteração de domínio; 

10.6.32.4.  Alteração de servidor DHCP; 

10.6.32.5.  Alteração de servidor DNS; 

10.6.32.6.  Alteração de servidor WINS; 

10.6.32.7.  Alteração de subrede; 

10.6.32.8.  Resolução de Nome; 

10.6.32.9.  Disponibilidade de endereço de conexão SSL; 
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10.6.33. Capacidade de configurar políticas móveis para que quando um computador cliente 

estiver fora da estrutura de proteção possa atualizar-se via internet; 

10.6.34. Capacidade  de  instalar  outros  servidores  administrativos  para  balancear  a  carga  

e  otimizar tráfego de link entre sites diferentes; 

10.6.35. Capacidade de relacionar servidores em estrutura de hierarquia para obter relatórios 

sobre toda a estrutura de antivírus; 

10.6.36. Capacidade  de  herança  de  tarefas  e  políticas  na  estrutura  hierárquica  de  

servidores administrativos; 

10.6.37. Capacidade de eleger qualquer computador cliente como repositório de vacinas e de 

pacotes de instalação, sem que seja necessária a instalação  de um servidor administrativo 

completo, onde outras máquinas clientes irão atualizar-se e receber pacotes de instalação, a 

fim de otimizar tráfego da rede; 

10.6.38. Capacidade de fazer deste repositório de vacinas um gateway para conexão com o 

servidor de administração, para que outras máquinas que não consigam conectar-se 

diretamente ao servidor possam usar este gateway para receber e enviar informações ao 

servidor administrativo; 

10.6.39. Capacidade de exportar relatórios para os seguintes tipos de arquivos: PDF, HTML e 

XML; 

10.6.40. Capacidade de gerar traps SNMP para monitoramento de eventos; 

10.6.41. Capacidade de enviar e-mails para contas específicas em caso de algum evento; 

10.6.42. Deve  possuir  compatibilidade  com  Microsoft  NAP,  quando  instalado  em  um  

Windows  2008 Server; 

10.6.43. Capacidade de ligar máquinas via Wake on Lan para realização de tarefas (varredura, 

atualização, instalação, etc), inclusive de máquinas que estejam em subnets diferentes do 

servidor; 

10.6.44. Capacidade  de  habilitar  automaticamente  uma  política  caso  ocorra  uma  

epidemia  na  rede (baseado em quantidade de vírus encontrados em determinado intervalo de 

tempo); 

10.6.45. Capacidade de realizar atualização incremental de vacinas nos computadores 

clientes; 

10.6.46. Deve  armazenar  localmente  e  enviar  ao  servidor  de  gerência  a  ocorrência  de  

vírus  com  os seguintes dados, no mínimo: 

•  Nome do vírus; 

•  Nome do arquivo infectado; 

•  Data e hora da detecção; 

•  Nome da máquina ou endereço IP; 

•  Ação realizada. 

10.6.47. Capacidade de reportar vulnerabilidades de softwares presentes nos computadores; 

10.6.48. Capacidade de diferenciar máquinas virtuais de máquinas físicas. 

 

Em  nossa  percepção  acreditamos  ser  correto  ainda  adicionar  outras  

funcionalidades  que complementam proteção às suas informações e minimizam a perda e 

roubo de  dados e de ativos, quais sejam:  inventário  de  Hardware  e  Software,  Criptografia  

de  Dados,  Provisionamento  de  Imagens  e Gerenciamento de Sistemas. 

Entretanto os itens anteriores são os que entendemos minimamente necessários para 

proteger os endpoints do Estado de Minas Gerais.  

 

Atenciosamente, 

 

Microhard Informática Ltda. 
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Anexo da empresa 
CIMCORP 

 
Obs. transcrevemos abaixo, na íntegra, as sugestões inseridas, na Ata, no formato de 

comentários. 

 

 

Recomendamos detalhar funcionalidades como: 

O software de proteção do endpoint deve ter a capacidade de implementar, no mínimo, 

as seguintes funcionalidade: 

a) Reputação de Arquivos sejam locais como no acesso web; 

b) IPS de Próxima Geração (Next Generation IPS); 

c) Proteção de Navegadores (Browser Protection); 

d) Aprendizado de Máquinas (Machine Learning); 

e) Análise Comportamental (Behavioral Analysis); 

f) Mitigação da Exploração de Memória (Memory Exploit Mitigation); 

g) Controle de Aplicações (Application Control); 

h) Controle de Dispositivos (Device Control); 

i) Emulação para Malware (Emulation for Malware); 

j) Mitigação de Exploração de Vulnerabilidades em aplicações conhecidas (Exploit 

Mitigation). 

 

 

 

Sugerimos o detalhamento das características de "machine learning" conforme texto: 

Deve ter a capacidade de implementar a funcionalidade de “Machine Learning” 

utilizando como fonte de aprendizado a rede de inteligência do fabricante, correlacionando no 

mínimo as seguintes técnicas de proteção com os vetores de ataques, identificando não 

somente os aspectos maliciosos, como também as características de boa pontuação. 

a) Exploração de navegadores com reputação de URL; 

b) Websites infectados com reputação de URL; 

c) Office Exploits com reputação de URL; 

d) Arquivos anexos com reputação de arquivos; 

e) Download de arquivos com reputação de arquivos; 

f) Instalação de software com as técnicas de SAPE – Static Attribute Protection 

Engine; 

g) Instalação de software com as técnicas de Malheur; 

h) Cópia de arquivos com as técnicas de SAPE – Static Attribute Protection Engine; 

i) Cópia de arquivos com as técnicas de Malheur; 

j) Execução do instalador de software com classificação comportamental do instalador 

(boa e ruim); 

k) Execução do malware de software com classificação comportamental do instalador 

(boa e ruim); 
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l) A funcionalidade de “Machine Learning” deve trabalhar baseado no mínimo nas 

seguintes premissas: 

m) Atualização da base de reputação das URL’s com a periodicidade mínima de 2,5 

horas;Bloqueio de URL’s de má reputação 

n) Bloqueio das instruções de “Command & Control”; 

o) Atualização da base de reputação de Arquivos com a periodicidade mínima de 2,5 

horas; 

p) Bloqueio da ameaças polimorfas mesmo que arquivos desconhecidos; 

q) Prevenção de Falso Positivos; 

r) Bloqueio de malwares desconhecidos e suas variantes; 

s) Implementar a classificação comportamental dos arquivos; 

t) “Aprendizado” a partir dos indicadores de compromisso (IoC); 

A funcionalidade de “Machine Learning” deve ter a capacidade de implementar uma 

análise em tempo real correlacionando entre: 

a) Veredicto das análises entre usuários da plataforma de segurança do mesmo 

fabricante; 

b) Arquivos de softwares mundialmente espalhados na rede mundial de computadores; 

c) Sites Web mundialmente espalhados pela rede mundial de computadores. 

 

 

 

Sugerimos incluir o seguinte texto: 

O software de proteção dos endpoints deve ter a funcionalidade específica de impedir 

as técnicas de manipulação e randomização de memória impossibilitando a exploração de 

vulnerabilidades em aplicações, para no mínimo: 

a) Adobe PDF; 

b) Flash; 

c) Java; 

d) Navegadores (Internet Explorer, Chorme e Firefox). 

 

 

 

Sugerimos a inclusão do texto abaixo: 

A funcionalidade de emulação para malware deve a partir do software de proteção de 

endpoint, implementar a emulação em um ambiente virtual (local) possibilitando detectar e 

impedir as técnicas de evasão de detecção, mesmo que utilizando polimorfismo no seu 

empacotamento; 

A funcionalidade de emulação para malware de ser suportada para as plataformas 

Windows (32 e 64 bits), Linux (64 bit) e Mac (64 bit). 

 

 

 

Sugerimos a inclusão do seguinte texto: 

O software de proteção do endpoint deve ter a capacidade de impedir os ataques 

direcionados mesmo que utilizando as vulnerabilidades de dia zero, mitigando no mínimo os 

conhecidos comportamentos de exploração de vulnerabilidades: 

a) SEHOP - Structured Exception Handler Overwrite Protection; 

b) Heap Spray (Exploits que iniciam através do HEAP); 

c) Java Exploit Protection. 
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Sugerimos complementar o texto para tratar técnicas de detecção e resposta, conforme 

abaixo: 

A solução deve ter as capacidade de implementar técnicas de EDR (Endpoint 

Detection and Response), possibilitando detecção e investigação nos endpoints com 

atividades suspeitas; 

1) Possuir funcionalidades de otimização de scans em ambientes virtuais, 

contemplando os virtualizadores VMWare, Citrix e Microsoft, para no mínimo: 

a) Diferenciação automática entre máquinas físicas e virtuais, possibilitando aplicar as 

funcionalidades específicas para as máquinas virtuais; 

b) Proteção com as mesmas funcionalidades aplicáveis em máquinas físicas, para no 

mínimo: 

b1) Proteção de antivírus e antispyware; 

b2) Proteção de heurística e reputação de arquivos em tempo real (real-time); 

b3) Proteção de IPS de rede e “host”; 

b4) Controle de dispositivos e aplicações. 

 

 

 

Para tratar reputação de arquivos, sugerimos a inclusão do seguinte texto: 

Capacidade de verificar a reputação de arquivos, correlacionando no mínimo as 

seguintes características: 

a) Origem confiável; 

b) Origem não confiável; 

c) Tempo de existência do arquivo na internet; 

d) Comportamento do arquivo; 

e) Quantidade mínima de usuários que baixaram o arquivo da internet. 

 

 

 

ATENÇÃO 

A solução ofertada (fabricante Symantec) não possuiu console única para 

gerenciamento de estações de trabalho e dispositivos móveis) 

Para participação deste fabricante este item deve ser alterado, retirando a exigência de 

console integrada /  única. 
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Anexo da empresa 
 

UNITECH-RIO 
 

Belo Horizonte, 18 de Julho de 2017 

 

À 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 

Diretoria Central de Gestão de Recursos de TIC 

Superintendência Central de Governança Eletrônica - SCGE 

 

A/C: Sr. Thiago Santos de Miranda Nunes 

 

Ref.: Consulta Pública: Aquisição de Licenças Antivírus 

 

Assunto: Apresentação de comentários e sugestões ao Termo de Referência  

 

Prezados Senhores, 

 

Em  atendimento  ao  disposto  na  Consulta  Pública  para  processo  de  aquisição  

que  tem  por  objeto  a Aquisição  de  licenças  de  uso  de  solução  corporativa  de  

Segurança  de  Endpoint’s  e  Servidores  incluindo garantia,  suporte  e  atualização  para  

utilização  no  parque  tecnológico  do  Governo  do  Estado  de  Minas Gerais,  conforme  

especificado  nas  Tabelas  -  Quantidade  de  Itens  e  Unidades  de  Licenças  e  demais 

especificações descritas no Termo de Referência, apresentamos a seguir comentários e 

sugestões relativos ao termo de referência disponibilizado via portal de compras do estado de 

Minas Gerais. 

 

As considerações e sugestões a seguir visam dar ao processo maior competitividade ao 

mesmo tempo em que garante a isonomia entre os possíveis participantes, permitindo à 

Seplag a aquisição de solução que alie as mais atualizadas tecnologias disponíveis ao menor 

custo possível. 

 

Sugestões de alteração 

 

2.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E REQUISITOS MÍNIMOS DO OBJETO  

 

A.  Características do módulo endpoint 

 

•  A solução deve oferecer adicionalmente ou alternativamente os recursos de 

“machine learning” e inteligência artificial, ou seja, avaliar ameaças por meio de assinaturas 
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de vírus e outras ameaças E/OU avaliar o comportamento dos ataques e ser capaz de bloqueá-

los ANTES do efetivo ataque. 

 

Visando maior competitividade no certame e elencando Fabricantes que são 

considerados Leaders no Quadrante do Gartner devido estrutura, posicionamento e etc, 

recomendamos a retirada das palavras destacadas pois permitem a participação de Fabricantes 

que não possuem a tecnologia; 

 

•  Dar suporte total aos sistemas operacionais clientes (estações de trabalho e 

servidores) baseados nas plataformas:   

 

a) Windows XP ou superior;  

b) Windows Server 2003 (32 e 64 bits) ou superior;  

c) Mac OS X 10.9 ou superior;  

d) SUSE Linux Enterprise 11 ou superior;  

e) Red Hat Enterprise Linux 6 / CentOS 5 ou superior;  

f) Ubuntu 10 ou superior.  

 

Neste ponto, gostaríamos de entender quais Sistemas Operacionais são designados 

para Servidores e suas respectivas quantidades; 

 

•  Deve possuir módulo de Firewall com as seguintes características:  

d) Filtragem por aplicativos por grupo, fabricante, versão, nome; 

 

Remover o item. 

 

•  Todos os tipos de varredura (tempo real, manual, etc.) devem possuir, no mínimo, as 

seguintes opções:  

a. Escopo: todos os drives locais, drives específicos, ou pastas específicas.  

 

Remover ao item “drivers específicos, ou pasta especificas”. 

 

•  Verificar pastas/arquivos via menu de contexto similar ao do Windows. 

 

Remover o item. 

 

•  Possuir área de quarentena com as seguintes funcionalidades:  

a. Verificar novamente o arquivo na quarentena;  

b. Exibir propriedades do arquivo na quarentena;  

c. Restaurar o arquivo;  

d. Adicionar arquivo suspeito à quarentena;  

e. Enviar arquivo para análise manual e/ou automático.  

 

Remover o item. Entendemos que um arquivo que já foi quarentemado não se faz 

necessário uma segunda verificação. 

 

•  Ao selecionar a opção “e. enviar arquivo para análise manual e/ou automático”, o 

programa deverá enviar o arquivo para análise da equipe responsável por criar vacinas do 

fabricante. O arquivo suspeito deverá ser mantido inoperante em quarentena até que seja 
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desinfectado por eventual vacina enviada pelo fabricante. Ao detectar um malware, a solução 

deverá executar ações automáticas, ambas ao menos com as seguintes opções disponíveis: 

a. Reparar o arquivo;   

b. Enviar para a quarentena;  

c. Excluir o arquivo.  

 

Neste item, da forma como está escrito, um falso positivo em uma análise de 

Sandboxing em Nuvem poderia impactar diretamente a operação do Órgão. O que tem sido 

mais efetivo em nosso clientes globais seria o envio de arquivos suspeitos para uma nuvem de 

detecção para um envio posterior de vacina devido as características de execução, reputação e 

utilização do arquivo globalmente.  

 

B.  Características do módulo para gerenciamento  

 

•  Possibilidade de aplicar regras diferenciadas por grupos de usuários e maquinas. 

 

Ajustar o texto: Possibilidade de aplicar regras diferenciadas por IP e Unidade 

Organizacional no AD 

 

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO: CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO 

OBJETO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

C.  Atestado de capacidade técnica 

 

Sugerimos que a escrita da exigência seja alterada para o texto abaixo: 

 

Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com 

as características, quantidades e prazos do objeto da licitação, através da apresentação de, no 

mínimo, 01 (um) atestado de desempenho  anterior,  fornecido  por  pessoa  jurídica  de  

direito  público  ou  privado,  comprobatório  da capacidade  técnica  para  atendimento  ao  

objeto  da  presente  licitação,  com  indicação  da  quantidade fornecida, da qualidade do 

material, do atendimento, do cumprimento de prazos e demais condições do fornecimento. 

 

O Atestado a ser apresentado pode ser emitido em nome da licitante ou do fabricante 

ou do distribuidor do software ofertado. Neste último caso, deve ser apresentada comprovação 

de que a empresa em nome da qual o atestado foi emitido é distribuidora autorizada pelo 

fabricante do software ofertado. 

 

Sugestões de inserções de funcionalidades para a solução a ser contratada 

 

Antimalware: 

 

•  A ferramenta de Antivirus deverá verificar a reputação de arquivos e URLS; 

•  A ferramenta de Antivirus deverá possuir a funcionalidade de scan no protocolo 

POP3; 

•  A ferramenta de Antivirus deverá fornecer a proteção contra URLS maliciosas, 

efetuando o scan de portas e URLS nos procotolos HTTP e HTTPS; 

•  A proteção contra URLS maliciosas da solução de Antivirus deverá possuir três 

niveis se segurança Alto, Médio e baixo além de uma lista para liberar ou bloquear URLS,  



 
 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

 

Página 48 de 56 

 

•  Deverá dectectar e bloquear conexões suspeitas com C&C além de efetuar o 

bloqueio do malware que estiver fazendo a conexão; 

•  Deverá possibilitar ao administrador adicionar exceções para os endereços ips que 

foram detectados como suspeitos; 

•  Deverá possuir a funcionalidade de Machine Learn para identificar malwares, 

conexões e processos suspeitos; 

•  O log da Machine Learn deverá apresentar um veredicto informando o motivo da 

dectação e se existe alguma semelhança com algum malware já conhecido. 

•  Deverá possuir proteção Anti-exploit para detectar e bloquear ameaças usando CVE 

(Common Vulnerabilities and Exposures); 

•  Deverá escanear o setor boot de dispositivos USB depois que o mesmo for plugado 

na estação; 

•  Deverá possuir a funcionalidade de detectar códigos com exploit em arquivos OLE; 

 

Funcionalidade de Atualização: 

 

•  Deve permitir a indicação de agentes para efetuar a função de replicador de 

atualizações e configurações, de forma que outros agentes possam utiliza-los como fonte de 

atualizações e configurações, não sendo necessária a comunicação direta com o servidor de 

anti-malware para essas tarefas; 

•  Deve permitir que os agentes de atualização possam replicar os componentes de 

vacinas, motores de escaneamento, versão de programas, hotfix e configurações específicas 

de domínios da árvore de gerenciamento; 

•  O servidor da solução de anti-malware, deve ser capaz de gerar localmente versões 

incrementais das vacinas a serem replicadas com os agentes replicadores de atualizações e 

configurações, de maneira a reduzir o consumo de banda necessário para execução da tarefa 

de atualização; 

•  O agente replicador de atualizações e configurações, deve ser capaz de gerar 

localmente versões incrementais das vacinas a serem replicadas com os demais agentes locais, 

de maneira a reduzir o consumo de banda necessário para execução da tarefa de atualização; 

•  Devera possuir a capacidade de retomar atualizações de vacinas e de software do 

ponto onde foram interrompidas em caso de perda de conexão, sem necessidade de reinicio de 

todo o processo; 

 

Mobile: 

•  O módulo de proteção de dispositivos móveis deve possuir agente para os seguintes 

sistemas operacionais: 

•  IOS, Android e Windows phone; 

•  As funcionalidades estarão disponíveis de acordo com cada plataforma; 

•  Deve permitir o provisionamento de configurações de: 

•  Wi-fi, Exchange Activesync, vpn, proxy http global e certificados; 

•  Deve possuir proteção de anti-malware;  

•  Deve ser capaz de realizar escaneamento de malwares em tempo real, do cartão sd e 

após atualização de vacinas; 

•  Deve possuir capacidade de detecção de spam proveniente de SMS; 

•  Deve possuir funcionalidade de filtro de chamadas que possibilita a criação de lista 

de número bloqueados para recebimento de chamadas; 

•  Deve possuir funcionalidade de filtro de chamadas que possibilita a criação de lista 

de número permitidos para efetuação de chamadas; 

•  Deve possuir a possibilidade de criar uma loja de aplicativos; 
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•  Deve possuir funcionalidade de firewall para bloqueio de tráfego de entrada e saída, 

com possibilidades de enumeração de regras de exceção; 

•  Deve permitir a proteção contra ameaças provenientes da web por meio de um 

sistema de reputação de segurança das URL’s acessadas; 

•  Deve permitir o controle de acesso a websites por meio de listas de bloqueio e 

aprovação; 

•  Deve possuir a capacidade integração com Soluções Mobile de terceiros como Air 

Watch e Mobile Iron; 

•  Deve permitir o bloqueio de aplicativos de acordo com sua faixa etária indicativa; 

•  Deve possuir a funcionalidade de relatórios por plataforma; 

•  Os relatórios deveram trazer informações sobre detecção de malware, acessos a sites 

maliciosos,  

inventario de aplicações, dispositivos que violaram a política; 

•  A solução de segurança mobile deve possuir integração com o Samsung KNOX; 

•  A solução de segurança mobile deverá enviar um convite para e-mail com 

informações para o usuário fazer a instalação do agente de segurança; 

•  A solução de segurança mobile deverá possuir o aplicativo disponível nas lojas da 

Apple e Google Play; 

•  Deve possuir integração com Microsoft Active Directory; 

•  Os relatórios agendados devem ser pelo menos diário, semanal e mensal; 

•  Controle da política de segurança de senhas, com critérios mínimos de: 

•  Padrão de senha; 

•  Uso obrigatório de senha; 

•  Tamanho mínimo; 

•  Tempo de expiração; 

•  Bloqueio automático da tela; 

•  Bloqueio por tentativas inválidas; 

•  Controle de acesso à seguinte lista funções e status de ativação de funções dos 

dispositivos móveis: 

•  Bluetooth 

•  Descoberta de dispositivos bluetooth 

•  Câmera  

•  Cartões de memoria 

•  Wlan/wifi 

•  Aceitar TLS não confiável 

•  Instalação de aplicativos  

•  Sincronia automática enquanto em modo roaming 

•  Dados de diagnostico 

•  Forçar backups criptografados 

•  Itunes   

•  Imessage 

•  Compra dentro de aplicativos 

•  Remoção de aplicativos 

•  Safari   

•  Autopreenchimento   

•  Javascript   

•  Popups   

•  Forçar aviso de fraude 

•  Aceitar cookies 

•  Captura de tela 
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•  Siri 

•  Siri com tela bloqueada 

•  Filtro de profanidade 

•  Jogos multijogador 

•  Discagem por voz 

•  Youtube 

•  Abertura de documentos de aplicativos gerenciados em aplicativos terceiros 

•  Abertura de documentos de aplicativos terceiros em aplicativos gerenciados 

•  GPS 

•  Microsoft Activesync   

•  MMS/SMS   

•  Porta infravermelha 

•  Porta serial 

•  Alto-falante 

•  Armazenamento USB 

•  3g  

•  Modo de desenvolvedor 

•  Ancoragem (tethering) 


