
ATA – CONSULTA PÚBLICA 

 
O Estado de Minas Gerais, através da Subsecretaria de Serviços Compartilhados, realizou, entre os 

dias 8 (oito) e 15 (quinze) de Julho do ano de 2015, consulta pública via WEB, sobre: LICENÇAS 

DE USO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA DE ANTIVÍRUS E ANTI-SPAM PARA 

MICROSOFT WINDOWS XP OU SUPERIOR INCLUINDO GARANTIA, SUPORTE E 

ATUALIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE TECNOLÓGICO DO GOVERNO DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS.  

Na data de 16 de Julho a consulta pública deu-se por encerrada e o e-mail indicado foi acessado e 

verificou-se manifestações das empresas AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA S.A , 

CNPJ: 01.919.316/0001-44, TREND MICRO DO BRASIL, CNPJ: 01.564.600/0001/45 e 

MICROHARD INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 42.832.691/0001-30. 

As manifestações da Empresa AKLER, representada pela Senhora Danielle Amarilha de 

Souza, Coordenadora Comercial, foram: 

 

 Segue lista de sugestões a serem inseridas no Edital, com suas respectivas justificativas: 
 
ESPECIFICAÇÃO  ATENDE SIM/NÃO  JUSTIFICATIVA  SUGESTÃO PARA 

ESCRITA DO ITEM  

 Permitir a instalação 

automática em máquinas novas 

na rede via software de 

gerenciamento remoto.  

NÃO  Não é possível a 

instalação automática de 

novas máquinas 

automaticamente, mas é 

possível instalar atraves 

da console de 

gerenciamento a qualquer 

tempo.  

Permitir a instalação em 

máquinas novas na rede 

via software de 

gerenciamento remoto.  

A Central de gerenciamento 

deve ser capaz de exportar os 

logs de varredura e detecção 

em tempo real via SYSLOG.  

NÃO  Não há suporte para o 

Syslog para fins de log de 

detecção, porém o cliente 

poderá exportar os logs 

de detecção através da 

criação de relatórios e 

posterior exportação em 

formato CSV ou PDF.  

 

A Central de 

gerenciamento deve ser 

capaz de exportar os 

logs de varredura e 

detecção em tempo real 

via SYSLOG ou 

permitir exportar nos 

formatos CSV ou PDF.  

 

Solução única para proteção 

contra malwares em geral, 

incluindo vírus, trojans, 

worms, adware, rootkits, 

spywares, aplicações 

potencialmente indesejadas.  

NÃO  BitDefender não possui 

módulo de anti-adware. 

Todavia, realizamos a 

detecção de software 

potencialmente perigoso 

(PUA ou PUP) e 

removemos, todavia não 

oferecemos anti-adware.  

Solução única para 

proteção contra 

malwares em geral, 

incluindo vírus, trojans, 

worms, adware ou 

software potenciamento 

perigoso, rootkits,  

spywares,  

 

Permitir o bloqueio do uso de 

aplicações baseado em nome, 

diretório e hash da aplicação;  

NÃO  O bloqueio de aplicativos 

não pode bloquear pelo 

hash e por diretório. É 

obrigatória a 

especificação do caminho 

completo da aplicação.  

b. Permitir o bloqueio 

do uso de aplicações 

baseado em nome ou 

diretório ou pelo hash da 

aplicação;  

 



  

Controlar a atualização 

periódica de aplicações 

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 

dessas aplicações e 

possibilitando a atualização 

automática das mesmas.  

NÃO  Não possuimos essa 

funcionalidade  

Remover o item 

integralmente  

Integração e importação, 

manual ou automática, da 

estrutura de domínios do 

Active Directory, LDAP;  

NÃO  Somente o Active 

Directory está suportado. 

Implementações do 

LDAP não possuem 

suporte.  

Integração e importação, 

manual ou automática, 

da estrutura  

A solução deverá possuir 

Dashboard que deverá conter 

informações como:  

NÃO  Podemos atenter 

integramente o item se 

permitir prover a 

informação por um 

relatório.  

A solução deverá 

possuir Dashboard ou 

relatório que deverá 

conter informações 

como:  

Qual a versão do software 

instalado em cada máquina.  

NÃO  Este item não há no 

Dashboard. No entanto 

ele pode ser visto através 

de relatórios.  

Solicitamos alterar o 

item acima para permitir 

que se possa  

 

 

Permitir que a localidade 

lógica da rede seja definida 

pelo conjunto dos seguintes 

itens: 

a. IP ou faixa de IP 

b. Servidores de DNS 

c. Conexão com o 

servidor de gerência 

NÃO  O item não está claro 

qual a necessidade deve 

ser atendida.  

 

Permitir a opção de instalação 

de Servidores de 

Gerenciamento adicionais 

fornecendo assim a 

possibilidade de trabalhar em 

modo de Load Balance e 

Failover.  

NÃO  Não atendemos o 

Failover.  

Permitir a opção de 

instalação de Servidores 

de Gerenciamento 

adicionais fornecendo 

assim a possibilidade de 

trabalhar em modo de 

Load Balance ou 

Failover.  

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, juntamente 

com as últimas vacinas, em um 

único processo transparente e 

silencioso.  

NÃO  Nosso produto permite a 

customização estabelecer 

quais módulos serão 

instalados (antimalware, 

firewall, content control, 

device control, relay, 

exchange protection). 

Porém ela não permite a 

inclusão das últimas 

vacinas ou de políticas.  

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, 

juntamente com as 

últimas vacinas, em um 

único processo 

transparente e 

silencioso.  

Os alertas, sob a forma de 

mensagem na tela do 

NÃO  Não é possível 

personalizar mensagens 

Solicitamos remover o 

item integralmente.  



computador, deverão 

possibilitar a personalização do 

texto a ser apresentado ao 

usuário e somente para 

computadores ou zonas de rede 

especificados pelo 

administrador.  

de tela.  

Gerenciamento de dispositivos 

móveis (MDM):  

NÃO  Bitdefender atual em 

dispositivos mobile como 

antimalware, anti-rookit, 

antispyware, 

antiphishing, content 

control e possui 

funcionalidades de ajuste 

de senha de proteção de 

tela, compliance de 

políticas, localização, 

scan remoto e 

gerenciamentos de perfis 

para dispositivos Apple 

IOS. Porém ele não é 

uma solução de 

gerenciamento de 

dispositivos mobile 

(MDM).  

 

Solicitamos remover o 

item integralmente.  

Deve possuir compatibilidade 

com Dispositivos conectados 

através do Microsoft Exchange 

ActiveSync (Apple iOS; 

Symbian OS; Windows Mobile 

e Windows Phone;Android e 

Palm WebOS)  

NÃO  Não suportamos os 

seguintes dispositivos: 

Symbian, Windows 

Mobile, Windows Phone 

e Palm WebOS  

Deve possuir 

compatibilidade com 

Dispositivos conectados 

através do Microsoft 

Exchange ActiveSync 

(Apple iOS; Android)  

· Capacidade de aplicar 

políticas de ActiveSync através 

do servidor Microsoft 

Exchange  

NÃO  Não temos tal 

funcionalidade.  

Remover o item 

itegralmente.  

Deve ser capaz de identificar 

smartphones e tablets como 

destinos de cópias de arquivos 

e tomar ações de controle da 

transmissão; 

NÃO Não temos tal 

funcionalidade. 

Remover o item 

integralmente. 

 

Os itens abaixo são nossas sugestões de funcionalidades que irão prover um produto capaz de 

proteger os equipamentos virtuais:  

 

1. Plataforma de virtualização suportada:  

 

a. VMware vSphere 5.1, 5.0, 4.1 com VMware vCenter Server 5.1, 5.0, 4.1  

b. VMware View 5.1, 5.0  

c. Citrix XenServer 6.0, 5.6 ou 5.5  

d. Citrix XenDesktop 5.5 ou 5.0  

e. Citrix VDI in-a-box 5.x  

f. Microsoft Hyper-V Server 2008 R2  

g. Microsoft Hyper-V Server 2012  

 

2. Sistemas operacionais suportados para proteção em virtualização:  



 

a. Fedora 16, 15  

b. OpenSUSE 12, 11  

c. SUSE Linux Enterprise Server 11  

d. Ubuntu 11.04, 10.04  

e. Red Hat Enterprise Linux / CentOS 6.2, 6.1, 5.7, 5.6  

f. Windows XP SP3  

g. Windows Vista  

h. Windows 7  

i. Windows 8  

j. Windows Server 2003  

k. Windows Server 2003 R2  

l. Windows Server 2008  

m. Windows Server 2008 R2  

n. Windows Server 2012  

 

3. Características:  

 

a. Deve prover as seguintes proteções:  

b. Capacidade de proteger máquinas virtuais através da integração com VMware 

vShield Endpoint sem necessidade de instalação de agentes;  

c. Capacidade de fazer o escaneamento nas máquinas virtuais através da integração com 

VMware Vshield Endpoint instalados mesmo com a máquina virtual off-line;  

d. Capacidade de proteger ambiente virtualizado em qualquer plataforma de 

virtualização instalada;  

e. Capcidade de proteger arquivos de sistema, processos e memória em Windows e 

Linux;  

f. Capacidade de realizar escaneamento das máquinas que estão desligadas 

(escaneamento off-line);  

g. Antivírus de Arquivos residente (antispyware, antitrojan, antimalware, etc.) que 

verifique qualquer arquivo criado, acessado ou modificado;  

h. As vacinas devem ser atualizadas pelo fabricante;  

i. Capacidade de verificar arquivos compactados com a opção de colocar quantos níveis 

de compactação deve ser o escaneamento;  

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

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

compactadores binários, etc.);  

k. Capacidade de verificar objetos usando heurística;  

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

m. Caso o Servidor seja File Server, instalar além do agente o Módulo de File Server 

onde deverá mostrar os seguintes informações por dia, semana ou mês:  

i. Itens analisados, Itens infectados, Itens suspeitos, Itens limpos, Itens não analisados, 

vírus individuais, Riskware individual, spyware, adware, aplicações, discadores, Itens 

resolvidos, desinfectado, apagado, movido para quarentena, acesso bloqueado, 

ignorado;  

n. Capacidade de atualizar o módulo de proteção sem reiniciar o servidor.  

 

As manifestações da TREND MICRO, representada pelo Senhor Marcos Rizo, 

foram: 

 



Primeiramente muito obrigado pela oportunidade de colaborar com a segurança digital 

do Governo de Minas Gerais. 

1- Comentários sobre a RFP inicial focando em atender somente com a 

tecnologia de AV / 2- sugestões em relação a solução de AV  / 3 – Incremento 

adicionais na segurança do usuário  

 

1- Em relação a RFP inicial  

a. Considerando somente a solução de AV. não atenderíamos os itens abaixo  : 

i. Item 2.2  - 

1.  Proteção contra Intruso 

a. Temos uma tecnologia de HIPS que não esta inclusa na nossa tecnologia de AV. 

Embora elas se integrem, é comercializada separadamente 

2. - “e. Controlar a atualização periódica de aplicações 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 dessas aplicações e 

possibilitando a atualização automática das mesmas. “ 

a. Efetuamos essa ação com a nossa ferramenta de controle de aplicações vendida 

separadamente. 

3. GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS MOVEIS  

a. Não atendo com a solução de AV; Atendemos com a nossa tecnologia de 

MDS/MDM, vendida separadamente. 

b. Em relação ao item abaixo ficamos na duvida em relação ao solicitado : 

Gerenciamento ou proteção ? 

1.  

a. Suporte à instalação do servidor em todas as plataformas Windows 2008 Server 

ou superior, Red Hat Enterprise Linux versão 6 ou superior, tanto em máquinas físicas 

quanto virtuais.” 

c. Encontramos em alguns locais tópicos fazendo alusão a AntiSpam, porem não 

encontramos nenhuma especificação sobre tal. 

i. Colocar alguma característica de AntiSpam nos endpoints trate-se de um 

paliativo que consome muitos recursos da rede e do servidor de correio ; permite que o 

servidor de correio interno seja inundado de SPAM;  dificulta a gestão corporativa ; 

dificulta  a implementação de regras de negócios , bem como gera conflitos entre as 

equipes de Correio e EndPoints por responsabilidades  

ii. a melhor forma de atuar com SPAM é na entrada da rede através de um Gateway 

SMTP. Para tal finalidade sugerimos um edital/ata a parte. Segue em anexo uma 

sugestão de RFP também.  

 

2- Sugestões para o edital de AV  

Para que o edital possa assegurar a proteção mínima contras os ataques e ameaças atuais 

gostaríamos de sugerir os itens abaixo :  

1- A SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DEVE POSSUIR AS FUNCIONALIDADES DE: 

2- PROTEÇÃO ANTIMALWARE PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO 

3- GERENCIAMENTO CENTRALIZADO  

4- 1. MÓDULO DE PROTEÇÃO ANTIMALWARE 

5- DEVE SER CAPAZ DE REALIZAR A PROTEÇÃO A CÓDIGOS MALICIOSOS NOS 

SEGUINTES SISTEMAS OPERACIONAIS:  

a. WINDOWS SERVER 2003 SP2 (32/64-BIT); 

b. WINDOWS SERVER 2008 (32/64-BIT) E WINDOWS SERVER 2008 R2 (32/64-BIT); 

c. WINDOWS SERVER 2012 (32/64-BIT); 



d. WINDOWS XP SP2 / SP3 (X86/X64); 

e. WINDOWS VISTA (X86/X64); 

f. WINDOWS 7 (X86/X64); 

g. WINDOWS 8 E 8.1 (X86/X64); 

6- DEVE DISPONIBILIZAR EVIDÊNCIAS DE VARREDURA EM TODAS AS ESTAÇÕES DE 

TRABALHO, IDENTIFICANDO AS ATUALIZAÇÕES DE SUCESSO E AS AÇÕES DE INSUCESSO. 

PARA GARANTIR QUE OS CASOS DE INSUCESSO SEJAM MONITORADOS PARA TOMADA DE 

AÇÕES PONTUAIS; 

7- DEVE SER INTEGRADA AO WINDOWS SECURITY CENTER, QUANDO UTILIZADO 

PLATAFORMA MICROSOFT; 

8- DEVE POSSUIR CAPACIDADE NATIVA DE INTEGRAÇÃO COM MODULO DA ANÁLISE 

VIRTUAL PARA AMEAÇAS DESCONHECIDAS COM SUPORTE A SANDBOX DO MESMO 

FABRICANTE DA SOLUÇÃO OFERTADA 

9- DEVE DETECTAR, ANALISAR E ELIMINAR PROGRAMAS MALICIOSOS, TAIS COMO 

VÍRUS, SPYWARE, WORMS, CAVALOS DE TRÓIA, KEY LOGGERS, PROGRAMAS DE 

PROPAGANDA, ROOTKITS, PHISHING,  RANSOMWARE, DENTRE OUTROS; 

10- DEVE DETECTAR, ANALISAR E ELIMINAR, AUTOMATICAMENTE E EM TEMPO REAL, 

PROGRAMAS MALICIOSOS EM: 

11- PROCESSOS EM EXECUÇÃO EM MEMÓRIA PRINCIPAL (RAM); 

12- ARQUIVOS EXECUTADOS, CRIADOS, COPIADOS, RENOMEADOS, MOVIDOS OU 

MODIFICADOS, INCLUSIVE EM SESSÕES DE LINHA DE COMANDO (DOS OU SHELL); 

13- ARQUIVOS COMPACTADOS AUTOMATICAMENTE, EM PELO MENOS NOS SEGUINTES 

FORMATOS: ZIP, EXE, ARJ, MIME/UU, MICROSOFT CAB; 

14- ARQUIVOS RECEBIDOS POR MEIO DE PROGRAMAS DE COMUNICAÇÃO INSTANTÂNEA 

(MSN MESSENGER, YAHOO MESSENGER, GOOGLE TALK, ICQ, DENTRE OUTROS). 

15- DEVE DETECTAR E PROTEGER EM TEMPO REAL A ESTAÇÃO DE TRABALHO CONTRA 

VULNERABILIDADES E AÇÕES MALICIOSAS EXECUTADAS EM NAVEGADORES WEB POR MEIO 

DE SCRIPTS EM LINGUAGENS TAIS COMO JAVASCRIPT, VBSCRIPT/ACTIVEX; 

16- DEVE POSSUIR DETECÇÃO HEURÍSTICA DE VÍRUS DESCONHECIDOS; 

17- DEVE PERMITIR CONFIGURAR O CONSUMO DE CPU QUE SERÁ UTILIZADA PARA UMA 

VARREDURA MANUAL OU AGENDADA; 

18- DEVE PERMITIR DIFERENTES CONFIGURAÇÕES DE DETECÇÃO (VARREDURA OU 

RASTREAMENTO): 

a. EM TEMPO REAL DE ARQUIVOS ACESSADOS PELO USUÁRIO; 

EM TEMPO REAL DOS PROCESSOS EM MEMÓRIA, PARA A CAPTURA DE PROGRAMAS 

MALICIOSOS EXECUTADOS EM MEMÓRIA, SEM A NECESSIDADE DE ESCRITA DE ARQUIVO; 

b. MANUAL, IMEDIATO OU PROGRAMÁVEL, COM INTERFACE GRÁFICA EM JANELAS, 

PERSONALIZÁVEL, COM OPÇÃO DE LIMPEZA; 

c. POR LINHA-DE-COMANDO, PARAMETRIZÁVEL, COM OPÇÃO DE LIMPEZA; 

d. AUTOMÁTICOS DO SISTEMA COM AS SEGUINTES OPÇÕES: 

e. ESCOPO: TODOS OS DISCOS LOCAIS, DISCOS ESPECÍFICOS, PASTAS ESPECÍFICAS OU 

ARQUIVOS ESPECÍFICOS;  

f. AÇÃO: SOMENTE ALERTAS, LIMPAR AUTOMATICAMENTE, APAGAR 

AUTOMATICAMENTE, RENOMEAR AUTOMATICAMENTE, OU MOVER AUTOMATICAMENTE 

PARA ÁREA DE SEGURANÇA (QUARENTENA); 

g. FREQUÊNCIA: HORÁRIA, DIÁRIA, SEMANAL E MENSAL; 

h. EXCLUSÕES: PASTAS OU ARQUIVOS (POR NOME E/OU EXTENSÃO) QUE NÃO DEVEM 

SER RASTREADOS; 

19- DEVE POSSUIR MECANISMO DE CACHE DE INFORMAÇÕES DOS ARQUIVOS JÁ 

ESCANEADOS; 



20- DEVE POSSUIR CACHE PERSISTENTE DOS ARQUIVOS JÁ ESCANEADOS PARA QUE NOS 

EVENTOS DE DESLIGAMENTO E REINICIALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRABALHO E 

NOTEBOOKS, A CACHE NÃO SEJA DESCARTADA; 

21- DEVE POSSUIR FERRAMENTA DE ALTERAÇÕES DE PARÂMETROS DE COMUNICAÇÃO 

ENTRE O CLIENTE ANTIVÍRUS E O SERVIDOR DE GERENCIAMENTO DA SOLUÇÃO DE 

ANTIVÍRUS; 

22- DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES LOCAIS DE REPUTAÇÃO PARA 

ANÁLISE DE ARQUIVOS E URLS MALICIOSAS, DE MODO A PROVER, RÁPIDA DETECÇÃO DE 

NOVAS AMEAÇAS; 

23- DEVE SER CAPAZ DE AFERIR A REPUTAÇÃO DAS URLS ACESSADAS PELAS ESTAÇÕES 

DE TRABALHO E NOTEBOOKS, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE QUALQUER TIPO DE 

PROGRAMA ADICIONAL OU PLUG-IN AO NAVEGADOR WEB, DE FORMA A PROTEGER O 

USUÁRIO INDEPENDENTE DA MANEIRA DE COMO A URL ESTÁ SENDO ACESSADA; 

24- DEVE SER CAPAZ DE DETECTAR VARIANTES DE MALWARES QUE POSSAM SER 

GERADAS EM TEMPO REAL NA MEMÓRIA DA ESTAÇÃO DE TRABALHO OU NOTEBOOK, 

PERMITINDO QUE SEJA TOMADA AÇÃO DE QUARENTENAR A AMEAÇA; 

25- DEVE SER CAPAZ DE BLOQUEAR O ACESSO A QUALQUER SITE NÃO PREVIAMENTE 

ANALISADO PELO FABRICANTE; 

26- DEVE PERMITIR A RESTAURAÇÃO DE MANEIRA GRANULAR DE ARQUIVOS 

QUARENTENADOS SOB SUSPEITA DE REPRESENTAREM RISCO DE SEGURANÇA; 

27- DEVE PERMITIR EM CONJUNTO COM A RESTAURAÇÃO DOS ARQUIVOS 

QUARENTENADOS A ADIÇÃO AUTOMÁTICA AS LISTAS DE EXCLUSÃO DE MODO A EVITAR 

NOVAS DETECÇÕES DOS ARQUIVOS; 

28- 1.1 FUNCIONALIDADE DE ATUALIZAÇÃO 

a. DEVE PERMITIR A PROGRAMAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES AUTOMÁTICAS DAS LISTAS DE 

DEFINIÇÕES DE VÍRUS, A PARTIR DE LOCAL PREDEFINIDO DA REDE, OU DE SITE SEGURO DA 

INTERNET, COM FREQUÊNCIA (NO MÍNIMO DIÁRIA) E HORÁRIOS DEFINIDOS PELO 

ADMINISTRADOR DA SOLUÇÃO; 

b. DEVE PERMITIR ATUALIZAÇÃO INCREMENTAL DA LISTA DE DEFINIÇÕES DE VÍRUS; 

c. DEVE PERMITIR A ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DO ENGINE DO PROGRAMA DE 

PROTEÇÃO A PARTIR DE LOCALIZAÇÃO NA REDE LOCAL OU NA INTERNET, A PARTIR DE 

FONTE AUTENTICÁVEL; 

d. DEVE PERMITIR O ROLLBACK DAS ATUALIZAÇÕES DAS LISTAS DE DEFINIÇÕES DE 

VÍRUS E ENGINES; 

e. 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 ANTIMALWARE PARA ESSAS 

TAREFAS; 

f. 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; 

g. O SERVIDOR DA SOLUÇÃO DE ANTIMALWARE, 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; 

h. 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; 



29- 1.2 FUNCIONALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO 

a. DEVE PERMITIR PROTEÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES DA SOLUÇÃO INSTALADA NA 

ESTAÇÃO DE TRABALHO ATRAVÉS DE SENHA OU CONTROLE DE ACESSO, EM AMBOS OS 

CASOS, CONTROLADA POR POLÍTICA GERENCIADA PELA CONSOLE DE ADMINISTRAÇÃO DA 

SOLUÇÃO COMPLETA; 

b. DEVE POSSIBILITAR INSTALAÇÃO "SILENCIOSA"; 

c. DEVE PERMITIR O BLOQUEIO POR NOME DE ARQUIVO; 

d. DEVE PERMITIR O TRAVAMENTO DE PASTAS E DIRETÓRIOS; 

e. DEVE PERMITIR O TRAVAMENTO DE COMPARTILHAMENTOS; 

f. DEVE PERMITIR O RASTREAMENTO E BLOQUEIO DE INFECÇÕES; 

g. DEVE POSSUIR MECANISMO DE DETECÇÃO DE AMEAÇAS BASEADO EM 

COMPORTAMENTO DE PROCESSOS QUE ESTÃO SENDO EXECUTADOS NAS ESTAÇÕES DE 

TRABALHO E NOTEBOOKS; 

h. DEVE EFETUAR A INSTALAÇÃO REMOTA NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO, SEM 

REQUERER OUTRO SOFTWARE OU AGENTE ADICIONAL, PREVIAMENTE INSTALADO E SEM 

NECESSIDADE DE REINICIAR A ESTAÇÃO DE TRABALHO; 

i. DEVE DESINSTALAR AUTOMÁTICA E REMOTAMENTE A SOLUÇÃO DE ANTIVÍRUS 

ATUAL, SEM REQUERER OUTRO SOFTWARE OU AGENTE; 

j. DEVE PERMITIR A DESINSTALAÇÃO ATRAVÉS DA CONSOLE DE GERENCIAMENTO DA 

SOLUÇÃO; 

k. DEVE TER A POSSIBILIDADE DE EXPORTAR/IMPORTAR CONFIGURAÇÕES DA 

SOLUÇÃO ATRAVÉS DA CONSOLE DE GERENCIAMENTO; 

l. DEVE TER A POSSIBILIDADE DE BACKUP DA BASE DE DADOS DA SOLUÇÃO ATRAVÉS 

DA CONSOLE DE GERENCIAMENTO; 

m. DEVE TER A POSSIBILIDADE DE DESIGNAÇÃO DO LOCAL ONDE O BACKUP 

AUTOMÁTICO SERÁ REALIZADO; 

n. DEVE PERMITIR REALIZAÇÃO DO BACKUP DA BASE DE DADOS ATRAVÉS DE 

MAPEAMENTO DE REDE CONTROLADO POR SENHA; 

o. DEVE TER A POSSIBILIDADE DE DETERMINAR A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 

DA ÁREA DE QUARENTENA; 

p. DEVE PERMITIR A DELEÇÃO DOS ARQUIVOS QUARENTENADOS; 

q. DEVE PERMITIR REMOÇÃO AUTOMÁTICA DE CLIENTES INATIVOS POR 

DETERMINADO PERÍODO DE TEMPO; 

r. DEVE PERMITIR INTEGRAÇÃO COM ACTIVE DIRECTORY PARA ACESSO A CONSOLE 

DE ADMINISTRAÇÃO; 

s. IDENTIFICAR ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO COM O ACTIVE DIRECTORY, QUAIS 

MÁQUINAS ESTÃO SEM A SOLUÇÃO DE ANTIMALWARE INSTALADA; 

t. DEVE PERMITIR CRIAÇÃO DE DIVERSOS PERFIS E USUÁRIOS PARA ACESSO A 

CONSOLE DE ADMINISTRAÇÃO; 

u. DEVE PERMITIR QUE A SOLUÇÃO UTILIZE CONSULTA EXTERNA A BASE DE 

REPUTAÇÃO DE SITES INTEGRADA E GERENCIADA ATRAVÉS DA SOLUÇÃO DE 

ANTIMALWARE, COM OPÇÃO DE CONFIGURAÇÃO PARA ESTAÇÕES DENTRO E FORA DA 

REDE, CANCELANDO A CONEXÃO DE FORMA AUTOMÁTICA BASEADO NA RESPOSTA À 

CONSULTA DA BASE DO FABRICANTE; 

v. DEVE POSSUIR SOLUÇÃO DE CONSULTA DO HASH DOS ARQUIVOS INTEGRADA E 

GERENCIADA ATRAVÉS DA SOLUÇÃO DE ANTIVÍRUS, CANCELANDO O DOWNLOAD OU 

EXECUÇÃO DO ARQUIVO, DE FORMA AUTOMÁTICA, BASEADO NA RESPOSTA À CONSULTA 

DA BASE DO FABRICANTE; 



w. DEVE PERMITIR AGRUPAMENTO AUTOMÁTICO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO E 

NOTEBOOKS DA CONSOLE DE GERENCIAMENTO BASEANDO-SE NO ESCOPO DO ACTIVE 

DIRECTORY OU IP; 

x. DEVE PERMITIR CRIAÇÃO DE SUBDOMÍNIOS CONSECUTIVOS DENTRO DA ÁRVORE DE 

GERENCIAMENTO; 

y. DEVE POSSUIR SOLUÇÃO DE REPUTAÇÃO DE SITES LOCAL PARA SITES JÁ 

CONHECIDOS COMO MALICIOSOS INTEGRADA E GERENCIADA ATRAVÉS DA SOLUÇÃO DE 

ANTIVÍRUS, COM OPÇÃO DE CONFIGURAÇÃO PARA ESTAÇÕES DENTRO E FORA DA REDE, 

CANCELANDO A CONEXÃO DE FORMA AUTOMÁTICA BASEADO NA RESPOSTA À CONSULTA 

DA BASE DO FABRICANTE; 

z. DEVE REGISTRAR NO SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE EVENTOS DA CONSOLE DE 

ANTIMALWARE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO USUÁRIO LOGADO NO SISTEMA 

OPERACIONAL 

aa. DEVE PROVER AO ADMINISTRADOR RELATÓRIO DE CONFORMIDADE DO STATUS DOS 

COMPONENTES, SERVIÇOS, CONFIGURAÇÕES DAS ESTAÇÕES DE TRABALHO E NOTEBOOKS 

QUE FAZEM PARTE DO ESCOPO DE GERENCIAMENTO DA CONSOLE DE ANTIVÍRUS; 

bb. DEVE PROVER AO ADMINISTRADOR INFORMAÇÕES SOBRE QUAIS ESTAÇÕES DE 

TRABALHO E NOTEBOOKS FAZEM PARTE DO ESCOPO DE GERENCIAMENTO DA CONSOLE DE 

ANTIMALWARE NÃO REALIZARAM O ESCANEAMENTO AGENDADO OU O ESCANEAMENTO 

DEMANDADO PELO ADMINISTRADOR NO PERÍODO DETERMINADO DE DIAS; 

cc. DEVE PROVER SEGURANÇA ATRAVÉS DE SSL PARA AS COMUNICAÇÕES ENTRE O 

SERVIDOR E A CONSOLE DE GERENCIAMENTO WEB;  

dd. DEVE PROVER SEGURANÇA ATRAVÉS DE SSL PARA AS COMUNICAÇÕES ENTRE O 

SERVIDOR E OS AGENTES DE PROTEÇÃO; 

ee. DEVE SUPORTAR MÚLTIPLAS FLORESTAS E DOMÍNIOS CONFIÁVEIS DO ACTIVE 

DIRECTORY; 

ff. DEVE UTILIZAR DE CHAVE DE CRIPTOGRAFIA QUE SEJA/ESTEJA EM CONFORMIDADE 

COM O ACTIVE DIRECTORY PARA REALIZAR UMA CONEXÃO SEGURA ENTRE SERVIDOR DE 

ANTIVÍRUS E O CONTROLADOR DE DOMÍNIO; 

gg. DEVE PERMITIR A CRIAÇÃO DE USUÁRIOS LOCAIS DE ADMINISTRAÇÃO DA CONSOLE 

DE ANTIMALWARE; 

hh. DEVE POSSUIR A INTEGRAÇÃO COM O ACTIVE DIRECTORY PARA UTILIZAÇÃO DE 

SEUS USUÁRIOS PARA ADMINISTRAÇÃO DA CONSOLE DE ANTIMALWARE; 

ii. DEVE PERMITIR CRIAÇÃO DE DIVERSOS PERFIS DE USUÁRIOS QUE PERMITAM 

ACESSOS DIFERENCIADOS E CUSTOMIZADOS A DIFERENTES PARTES DA CONSOLE DE 

GERENCIAMENTO; 

jj. DEVE BLOQUEAR ACESSOS INDEVIDOS A ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DO AGENTE 

QUE NÃO ESTEJAM NA TABELA DE POLÍTICAS DEFINIDAS PELO ADMINISTRADOR; 

kk. DEVE SE UTILIZAR DE MECANISMO DE AUTENTICAÇÃO DA COMUNICAÇÃO ENTRE O 

SERVIDOR DE ADMINISTRAÇÃO E OS AGENTES DE PROTEÇÃO DISTRIBUÍDOS NAS ESTAÇÕES 

DE TRABALHO E NOTEBOOKS; 

ll. DEVE PERMITIR A GERÊNCIA DE DOMÍNIOS SEPARADOS PARA USUÁRIOS 

PREVIAMENTE DEFINIDOS; 

mm. DEVE SER CAPAZ DE ENVIAR NOTIFICAÇÕES ESPECÍFICAS AOS RESPECTIVOS 

ADMINISTRADORES DE CADA DOMÍNIO DEFINIDO NA CONSOLE DE ADMINISTRAÇÃO; 

nn. DEVE PERMITIR CONFIGURAÇÃO DO SERVIÇO DE REPUTAÇÃO DE SITES DA WEB EM 

NÍVEIS: BAIXO, MÉDIO E ALTO. 

30- 1.3 FUNCIONALIDADE DE CONTROLE DE DISPOSITIVOS 

a. DEVE POSSUIR CONTROLE DE ACESSO A DISCOS REMOVÍVEIS RECONHECIDOS COMO 

DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO EM MASSA ATRAVÉS DE INTERFACES USB E OUTRAS, 



COM AS SEGUINTES OPÇÕES: ACESSO TOTAL, LEITURA E ESCRITA, LEITURA E EXECUÇÃO, 

APENAS LEITURA, E BLOQUEIO TOTAL; 

b. DEVE POSSUIR O CONTROLE DE ACESSO A DRIVES DE MÍDIAS DE ARMAZENAMENTO 

COMO CDROM, DVD, COM AS OPÇÕES DE ACESSO TOTAL, LEITURA E ESCRITA, LEITURA E 

EXECUÇÃO, APENAS LEITURA E BLOQUEIO TOTAL; 

c. DEVE SER CAPAZ DE IDENTIFICAR SMARTPHONES E TABLETS COMO DESTINOS DE 

CÓPIAS DE ARQUIVOS E TOMAR AÇÕES DE CONTROLE DA TRANSMISSÃO; 

d. DEVE POSSUIR O CONTROLE A DRIVES MAPEADOS COM AS SEGUINTES OPÇÕES: 

ACESSO TOTAL, LEITURA E ESCRITA, LEITURA E EXECUÇÃO, APENAS LEITURA E BLOQUEIO 

TOTAL; 

e. DEVE PERMITIR ESCANEAMENTO DOS DISPOSITIVOS REMOVÍVEIS E PERIFÉRICOS 

(USB, DISQUETE, CDROM) MESMO COM A POLÍTICA DE BLOQUEIO TOTAL ATIVA; 

31- 1.4 FUNCIONALIDADE DE AUTOPROTEÇÃO  

a. DEVE POSSUIR MECANISMO DE PROTEÇÃO CONTRA USO NÃO AUTORIZADO NO 

QUAL O AGENTE DO ANTIVÍRUS DEVE SER PROTEGIDO CONTRA MUDANÇA DO SEU ESTADO 

(NÃO POSSIBILITAR QUE UM ADMINISTRADOR DA ESTAÇÃO DE TRABALHO E NOTEBOOK 

POSSA PARAR O SERVIÇO DO ANTIVÍRUS) BEM COMO MECANISMO PARA RESTAURAR SEU 

ESTADO NORMAL; 

b. DEVE POSSUIR NO MECANISMO DE AUTOPROTEÇÃO AS SEGUINTES PROTEÇÕES: 

c. AUTENTICAÇÃO DE COMANDOS IPC; 

d. PROTEÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS ARQUIVOS DE ASSINATURA; 

e. PROTEÇÃO DOS PROCESSOS DO AGENTE DE SEGURANÇA; 

f. PROTEÇÃO DAS CHAVES DE REGISTRO DO AGENTE DE SEGURANÇA; 

g. PROTEÇÃO DO DIRETÓRIO DE INSTALAÇÃO DO AGENTE DE SEGURANÇA. 

32- 1.5 MÓDULO DE PROTEÇÃO ANTIMALWARE PARA ESTAÇÕES LINUX 

a. DISTRIBUIÇÕES HOMOLOGADAS PELO FABRICANTE 

i. SUSE LINUX ENTERPRISE 10 E 11; 

ii. RED HAT ENTERPRISE LINUX 4.0, 5.0 E 6.0; 

iii. CENTOS 4.0, 5.0 E 6.0 

b. O AGENTE DEVE POSSUIR CÓDIGO ABERTO POSSIBILITANDO ASSIM ADEQUAÇÃO A 

QUALQUER KERNEL E DISTRIBUIÇÃO LINUX, INCLUINDO DESENVOLVIDAS OU ALTERADAS 

INTERNAMENTE E PARA VERSÕES NÃO HOMOLOGADAS PELO FABRICANTE 

c. VARREDURA MANUAL COM INTERFACE GRÁFICA, PERSONALIZÁVEL, COM OPÇÃO 

DE LIMPEZA DOS MALWARES ENCONTRADOS; 

d. VARREDURA MANUAL POR LINHA DE COMANDO, PARAMETRIZÁVEL E COM OPÇÃO 

DE LIMPEZA AUTOMÁTICA EM TODOS OS SISTEMAS OPERACIONAIS; 

e. CAPACIDADE DE DETECÇÃO E REMOÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE MALWARE, 

INCLUINDO SPYWARE, ADWARE, GRAYWARE, CAVALOS DE TRÓIA, ROOTKITS, E OUTROS; 

f. DETECÇÃO E REMOÇÃO DE CÓDIGOS MALICIOSOS DE MACRO DO PACOTE 

MICROSOFT OFFICE, EM TEMPO REAL; 

g. O CLIENTE DA SOLUÇÃO DEVE ARMAZENAR LOCALMENTE, E ENVIAR PARA O 

SERVIDOR (PARA FINS DE ARMAZENAMENTO) LOGS DE OCORRÊNCIA DE AMEAÇAS, 

CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTES DADOS: NOME DA AMEAÇA, CAMINHO DO ARQUIVO 

COMPROMETIDO (QUANDO DISPONÍVEL), DATA E HORA DA DETECÇÃO, ENDEREÇO IP DO 

CLIENTE E AÇÃO REALIZADA; 

h. GERAÇÃO DE CÓPIA DE SEGURANÇA DOS ARQUIVOS COMPROMETIDOS ANTES DE 

REALIZAR O PROCESSO DE REMOÇÃO DE AMEAÇAS. ESTA CÓPIA DEVE SER GRAVADA NA 

MÁQUINA LOCAL, E O ACESSO AO ARQUIVO DEVE SER PERMITIDO SOMENTE PELA SOLUÇÃO 

DE SEGURANÇA OU O ADMINISTRADOR; 



i. A DESINSTALAÇÃO DO CLIENTE NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO DEVERÁ SER 

COMPLETA, REMOVENDO ARQUIVOS, ENTRADAS DE REGISTRO E CONFIGURAÇÕES, LOGS 

DIVERSOS, SERVIÇOS DO SISTEMA OPERACIONAL E QUAISQUER OUTROS MECANISMOS 

INSTALADOS; 

j. POSSIBILIDADE DE RASTREAR AMEAÇAS EM ARQUIVOS COMPACTADOS EM, NO 

MÍNIMO, 15 NÍVEIS RECURSIVOS DE COMPACTAÇÃO; 

k. AS MENSAGENS EXIBIDAS AOS USUÁRIOS DEVEM SER TRADUZIDAS PARA O 

PORTUGUÊS DO BRASIL; 

l. CADA VERSÃO DO CLIENTE PARA UM DETERMINADO SISTEMA OPERACIONAL DEVE 

PROTEGÊ-LO CONTRA AS AMEAÇAS DIRECIONADAS AO PRÓPRIO SISTEMA, BEM COMO 

IMPEDIR A DISSEMINAÇÃO DE AMEAÇAS DIRECIONADAS A OUTROS SISTEMAS 

OPERACIONAIS; 

33- 1.6. GERENCIAMENTO CENTRALIZADO  

a. A SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO CENTRALIZADO DEVE PERMITIR A INTEGRAÇÃO 

COM A SOLUÇÃO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS 

E NOTEBOOKS), COM TODOS OS SEUS MÓDULOS, E DISPOSITIVOS MÓVEIS; 

b. INSTALAÇÃO DO SERVIDOR NA PLATAFORMA WINDOWS 2003 SERVER OU 

SUPERIOR, SEJA O SERVIDOR FISICO OU VIRTUAL; 

c. SUPORTAR BASE DE DADOS SQL; 

d. DEVE GERENCIAR LOGS DAS ATIVIDADES E EVENTOS GERADOS PELA SOLUÇÃO; 

e. DEVE POSSUIR INTEGRAÇÃO COM MICROSOFT AD – ACTIVE DIRECTORY; 

f. DEVE TER A CAPACIDADE PARA GERENCIA CENTRALIZADA DE MULTIPLAS 

CONSOLES, SEJAM ELAS NO MODELO ON-PREMISE OU SAAS 

g. DEVE PERMITIR NÍVEIS DE ADMINISTRAÇÃO POR USUÁRIOS OU GRUPOS DE 

USUÁRIOS; 

h. DEVE PERMITIR A CONSTITUIÇÃO DE POLÍTICAS GENÉRICAS APLICÁVEIS A GRUPOS 

DE MÁQUINAS, OU APLICÁVEIS A GRUPOS DE USUÁRIOS; 

i. DEVE DISPONIBILIZAR SUA INTERFACE ATRAVÉS DOS PROTOCOLOS HTTP E 

HTTPS; 

j. DEVE PERMITIR A ALTERAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES DAS FERRAMENTAS 

OFERTADAS, DE MANEIRA REMOTA; 

k. DEVE PERMITIR DIFERENTES NÍVEIS DE ADMINISTRAÇÃO, DE MANEIRA 

INDEPENDENTE DO LOGIN DA REDE; 

l. GERAÇÃO DE RELATÓRIOS E GRÁFICOS E PARAMETRIZÁVEIS NOS FORMATOS 

HTML, PDF, XML E CSV; 

m. DEVE GERAR RELATÓRIOS E GRÁFICOS PRÉ-DEFINIDOS NOS FORMATOS RTF, PDF, 

ACTIVEX E CRYSTAL REPORT (*.RPT); 

n. DEVE PERMITIR CRIAÇÃO DE MODELOS DE RELATÓRIOS CUSTOMIZADOS; 

o. DEVE PERMITIR LOGON VIA SINGLE SIGN-ON COM OS DEMAIS PRODUTOS DA 

SOLUÇÃO; 

p. DEVE PERMITIR A ATUALIZAÇÃO DE TODOS OS COMPONENTES DE TODOS OS 

MÓDULOS GERENCIADOS; 

q. DEVE PERMITIR A CRIAÇÃO DE PLANOS DE ENTREGA DAS ATUALIZAÇÕES, COM 

HORA DE INÍCIO OU POSTERGAÇÃO DA ENTREGA APÓS O DOWNLOAD DOS COMPONENTES; 

r. DEVE PERMITIR O CONTROLE INDIVIDUAL DE CADA COMPONENTE A SER 

ATUALIZADO; 

s. DEVE PERMITIR A DEFINIÇÃO DE EXCEÇÕES POR DIAS E HORAS PARA NÃO 

REALIZAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES; 

t. DEVE PERMITIR TER COMO FONTE DE ATUALIZAÇÃO UM COMPARTILHAMENTO DE 

REDE NO FORMATO UNC; 



u. DEVE GERAR RELATÓRIOS E GRÁFICOS COM O DETALHAMENTO DAS VERSÕES DOS 

PRODUTOS INSTALADOS; 

v. DEVE POSSUIR O ACOMPANHAMENTO DOS COMANDOS ADMINISTRATIVOS EM 

EXECUÇÃO, TAL COMO SEU STATUS DE CONCLUSÃO, ALVO E USUÁRIO; 

w. DEVE PERMITIR A CONFIGURAÇÃO DOS EVENTOS ADMINISTRATIVOS OU DE 

SEGURANÇA QUE GERAM NOTIFICAÇÕES, TAL COMO O MÉTODO DE ENVIO E O 

DESTINATÁRIO; 

x. OS MÉTODOS DE ENVIO SUPORTADOS DEVEM INCLUIR: E-MAIL, GRAVAÇÃO DE 

REGISTROS DE EVENTOS DO WINDOWS, SNMP E SYSLOG; 

y. DEVE PERMITIR A CONFIGURAÇÃO DO INTERVALO DE COMUNICAÇÃO COM OS 

MÓDULOS GERENCIADOS; 

z. DEVE PERMITIR A ESCOLHA DO INTERVALO DE TEMPO NECESSÁRIO PARA QUE UM 

MÓDULO SEJA CONSIDERADO FORA DO AR (OFF-LINE); 

aa. DEVE PERMITIR O CONTROLE DO INTERVALO DE EXPIRAÇÃO DE COMANDOS 

ADMINISTRATIVOS; 

bb. DEVE POSSUIR A CONFIGURAÇÃO DO TEMPO DE EXPIRAÇÃO DA SESSÃO DOS 

USUÁRIOS; 

cc. DEVE PERMITIR A CONFIGURAÇÃO DO NÚMERO DE TENTATIVA INVÁLIDAS DE 

LOGIN PARA O BLOQUEIO DE USUÁRIOS; 

dd. DEVE PERMITIR A CONFIGURAÇÃO DA DURAÇÃO DO BLOQUEIO; 

ee. DEVE PERMITIR PESQUISAS PERSONALIZADAS PARA A CONSULTA DE EVENTOS 

(LOGS) ATRAVÉS DE CATEGORIAS 

ff. DEVE PERMITIR PESQUISAS PERSONALIZADAS PARA A CONSULTA DE EVENTOS 

(LOGS), ATRAVÉS DE CRITÉRIOS LÓGICOS, COM BASE EM TODOS OS CAMPOS 

PERTENCENTES AOS EVENTOS CONSULTADOS; 

gg. DEVE PERMITIR A CONFIGURAÇÃO DAS INFORMAÇÕES QUE NÃO SÃO ENVIADAS 

DOS MÓDULOS À SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO CENTRALIZADO; 

hh. DEVE PERMITIR A CONFIGURAÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS REGISTROS DE EVENTOS 

(LOGS), COM BASE NO INTERVALO DE TEMPO QUE DEVEM SER MANTIDOS E NO NÚMERO 

MÁXIMO DE REGISTROS, POR TIPO DE EVENTO; 

ii. DEVE DE PERMITIR A CRIAÇÃO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA PERSONALIZADAS; 

jj. AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA DEVEM PERMITIR A SELEÇÃO DOS ALVOS BASEADOS 

NOS SEGUINTES CRITÉRIOS:  

kk. NOME PARCIAL OU COMPLETO DAS ESTAÇÕES DE TRABALHO, PERMITINDO A 

UTILIZAÇÃO DE CARACTERE CORINGA PARA IDENTIFICAÇÃO DO NOME PARCIAL DA 

MÁQUINA; 

ll. RANGE DE ENDEREÇOS IPS; 

mm. SISTEMA OPERACIONAL; 

nn. AGRUPAMENTO LÓGICOS DOS MÓDULOS; 

oo. AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA DEVEM PERMITIR A COMBINAÇÃO LÓGICA DOS 

CRITÉRIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO(S) ALVO(S) DE CADA POLÍTICA;   

pp. DEVE PERMITIR VISUALIZAÇÃO DE EVENTOS DE VIOLAÇÃO DE SEGURANÇA DE 

TODOS OS MÓDULOS GERENCIADOS, AGRUPADO POR USUÁRIO NUMA LINHA DE TEMPO, 

CONFIGURÁVEL; 

qq. DEVE PERMITIR A GERENCIA DOS MÓDULOS BASEADOS NO MODELO DE NUVEM 

(CLOUD), QUANDO EXISTENTES; 

rr. DEVE PERMITIR A CRIAÇÃO DE MÚLTIPLOS PAINÉIS (DASHBOARDS) 

PERSONALIZÁVEIS, COMPOSTOS POR BLOCOS DE INFORMAÇÕES (WIDGETS), VISUALIZADOS 

ATRAVÉS DE GRÁFICOS OU TABELAS; 



ss. OS BLOCOS DE INFORMAÇÕES PERTENCENTES AOS PAINÉIS PERSONALIZÁVEIS 

DEVEM PERMITIR FILTROS PERSONALIZADOS PARA FACILITAR NA VISUALIZAÇÃO E 

GERENCIAMENTOS; 

tt. A SELEÇÃO DE UMA INFORMAÇÃO ESPECÍFICA DENTRO DE UM BLOCO DE 

INFORMAÇÕES, ATRAVÉS DE UM CLIQUE, DEVE REDIRECIONAR AO LOG DETALHADO QUE 

GEROU AQUELA INFORMAÇÃO; 

uu. DEVE POSSUIR REPOSITÓRIO CENTRAL DE IDENTIFICADORES DE DADOS, QUE 

PODEM SER UTILIZADOS PARA A CRIAÇÃO DE POLÍTICAS CONTRA POSSÍVEIS VAZAMENTOS 

DE INFORMAÇÕES; 

vv. DEVE PERMITIR A INVESTIGAÇÃO DE INCIDENTES DE VAZAMENTO DE INFORMAÇÃO 

ATRAVÉS DE UM NÚMERO IDENTIFICADOR DE INCIDENTES; 

 

Sugestão de TR para solução de AntiSpam e Mensageria  

 

5.1.1. A solução deverá atender para 2.500 caixas postais de E-mail, não 

considerando grupos ou listas de distribuição como caixas de e-mail. 

5.1.2. Deverá ser uma solução MTA (Mail Transfer Agent) completa com suporte 

ao protocolo SMTP. 

5.1.3. Deverá ser capaz de filtrar o tráfego de correio, bloqueando a entrada de 

vírus, spyware, worms, trojans, SPAM, phishing, e-mail marketing, e-mail adulto ou 

qualquer outra forma de ameaça virtual. 

5.1.4. Deverá permitir alta disponibilidade das funções de filtragem, de maneira 

assegurar que o serviço de correio nunca pare por falha da solução. 

5.1.5. Suportar no mínimo 10.000 conexões simultâneas e ser capaz de processar 

160.000 mensagens por hora ou mais. 

5.1.6. Deverá apresentar as funcionalidades de Alta Disponibilidade e 

balencamento de carga: 

5.1.6.1. Permitir o arranjo de conjunto de máquinas, em cluster de forma a 

melhorar o desempenho, a disponibilidade e o balanceamento de carga de 

processamento. 

5.1.6.2. Permitir operar o conjunto de máquinas em racks e em datacenters 

distantes e, ainda assim, manter sua integridade. 

5.1.6.3. Permitir a formação de cluster por appliances físicos e appliaces 

virtuais, de forma mista. 

5.1.6.4. Possuir capacidade de replicação automática das configurações e 

balanceamento de carga através de DNS. 

5.1.7. A solução deverá ser entregue em appliance físico e virtualizado: 

5.1.7.1. Appliance físico (conjunto de máquina, sistema operacional e 

sistema aplicativo), através de servidores de rack 19”, com no máximo 2U de 

altura, dispondo de, no mínimo: 4 interfaces de rede gigabit, 6 núcleos de 

processamento (sem considerar hyper trading), 16GB de memória RAM e 4 

discos SAS de 300Gb, em RAID10. 

5.1.7.2. Appliance virtualizado (conjunto de máquina virtual, sistema 

operacional e sistema aplicativo), com hardware virtualizado. 

5.1.8. Deverá apresentar as funcionalidades de gerenciamento abaixo: 

5.1.8.1. Possuir interface web de administração segura. 

5.1.8.2. Suportar o gerenciamento e replicação de políticas do cluster de 

forma centralizada. 

5.1.8.3. Permitir a criação de múltiplos níveis de perfis de administração da 

interface web. 



5.1.8.4. Permitir que se crie sub-organizações, com grupos de usuários, para 

que um administrador somente gerencie uma sub-organização. 

5.1.8.5. Possuir opção de conexão direta com fabricante do produto, para 

eventual manutenção, ficando a critério do administrador sua ativação ou não. 

5.1.8.6. Prover acesso, via linha de comando, através de canal seguro 

criptografado, para identificação de problemas e operação de comandos. 

5.1.8.7. Prover funcionalidade de backup e restauração das configurações 

da solução. 

5.1.8.8. Prover funcionalidade de armazenagem e retorno de, no mínimo, as 

3 (três) últimas mudanças de configuração, sem interrupção (restauração de 

back-up) do serviço. 

5.1.9. Apresentar as funcionalidades a nível de usuário final: 

5.1.9.1. Possuir interface web de administração segura para que o usuário 

final possa administrar suas opções pessoais, sem que estas opções interfiram 

na filtragem dos demais usuários. 

5.1.9.2. A interface do usuário final deve estar disponível, pelo menos, nos 

idiomas: “Português do Brasil”(pt-BR), Inglês (EN) e Espanhol (ES). 

5.1.9.3. O usuário final deve ter a opção de escolher o perfil de filtragem de 

SPAM de acordo com perfis pré-configurados pelo administrador. 

5.1.9.4. O usuário final deve ter a opção de escolher se quer ou não receber 

o resumo de e-mails bloqueados. 

5.1.9.5. O usuário final deve poder incluir e remover endereços em sua lista 

pessoal de bloqueio ou de liberação de e-mails. 

5.1.9.6. O usuário final deve poder visualizar as mensagens bloqueadas e 

libera-las, a seu critério. 

5.1.9.7. O usuário final deve poder reportar ao administrador as mensagens 

indevidamente bloqueadas. 

5.1.10. Deverá possuir áreas para a quarentena das mensagens com as 

funcionalidades: 

5.1.10.1. Suporte a criação de áreas de quarentena personalizadas para 

grupos de usuários, bem como para usuários específicos. 

5.1.10.2. Tempo de armazenamento da área de quarentena personalizada 

deve ajustável individualmente. 

5.1.10.5. Exclusão automática das mensagens após excedido o tempo de vida 

estabelecido para a quarentena. 

5.1.10.6. Visualização do resumo de todas as áreas da quarentena, 

informando o tamanho de cada área, volume de mensagens e tempo de 

expiração. 

5.1.10.7. Permitir ao administrador da solução executar pesquisa nas 

mensagens em quarentena de todos os usuários através de interface web 

segura (HTTPS), acessando o próprio equipamento, sem necessidade de 

nenhum software e hardware adicional. 

5.1.10.8. Possibilitar o gerenciamento da quarentena pelo administrador, 

visualizando a razão do bloqueio, quem enviou, quem iria receber, a data, o 

assunto, o IP do host que enviou, a mensagem e seu tamanho, podendo liberar, 

excluir, mover ou processar novamente as mensagens. 

5.1.10.9. Permitir que determinadas áreas de quarentena somente sejam 

acessíveis a determinados administradores ou grupo de administradores, 

permitindo a granularidade de acesso destas áreas. 

5.1.11. Possuir integração com serviço de diretórios LDAP e Microsoft Active 



Directory, para obtenção de informações de usuários cadastrados para validação 

de destinatário e configuração de políticas. 

5.1.12. Possuir a funcionalidade de filtrar individualmente, baseado em políticas 

definidas por domínio, subdomínio, grupo de usuários e usuário individual, de forma 

integrada com ferramentas de LDAP, mesmo que a mensagem seja destinada a 

múltiplos destinatários, em categorias distintas. 

5.1.13. Permitir ajustes de regras e políticas por usuários ou grupos. 

5.1.14. Permitir a geração de relatórios de todos os equipamentos do cluster de 

forma centralizada e por interface única. 

5.1.15. Gerar relatórios automatizados via agendamento, com envio dos mesmos 

para destinatários específicos, via e-mail. 

5.1.16. Permitir seleção de dados para geração de relatórios por data específica ou 

intervalo de tempo. 

5.1.17. Possuir funcionalidade de configuração de período de retenção de dados 

para produção de relatórios. 

5.1.18. Os relatórios devem ser disponibilizados em formato de gráfico, bem como 

em tabelas. 

5.1.19. Disponibilizar, pelo menos, os seguintes tipos de relatórios: 

5.1.19.1. Sumário com total de mensagens classificadas como: spam, vírus, 

aceitas e com destinatários inválidos; 

5.1.19.2. Sumário com os maiores em envio de spam e vírus; 

5.1.19.3. Relatórios sobre volume e tipo de spam recebido; 

5.1.19.4. Relatórios de conexões SMTP: rejeitadas por reputação e rejeitadas 

por controle de conexões; 

5.1.20. Deverá possuir funcionalidade de exibição de gráficos com estatísticas no 

formato “dashboard” para acompanhamento em tempo real do fluxo de e-mails com 

a possibilidade de customizar quais gráficos serão exibidos e sua posição na janela 

gráfica de maneira individual para cada administrador da ferramenta, contendo, no 

mínimo, as seguintes opções de gráficos (wigets): 

5.1.20.1. Status dos servidores: memória, disco, processamento, e 

sincronização; 

5.1.20.2. Volume de mensagens; 

5.1.20.3. Sumario de e-mails bloqueados; 

5.1.20.4. Sumário de e-mails enviados e recebidos; 

5.1.20.5. Volume de conexões; 

5.1.20.6. Estatísticas de vírus; 

5.1.20.7. Estatísticas de spam; 

5.1.20.8. Do Rastreamento das Mensagens: 

5.1.21. Permitir o rastreamento de mensagens, independente de qual equipamento 

do cluster processou, de forma centralizada e por meio da interface de 

gerenciamento HTTPS (não será aceito pesquisa via linha de comando). 

5.1.22. O rastreamento deve ser possível através do: remente, destinatário, assunto 

da mensagem, nome do anexo, nome do vírus, regra de bloqueio e horário de 

entrega da mensagem. 

5.1.23. O rastreamento deve permitir a visualização da mensagem, caso tenha sido 

quarentenada. 

5.1.24. O rastreamento deve apresentar o log com as evidências da entrega da 

mensagem, caso tenha sido entregue. 

5.1.25. Ser capaz de limitar o fluxo de mensagens automaticamente, de acordo 

com o volume de mensagens indevidas recebidas de um IP, fazendo a função de 



“Rate Control” com base em: volume de vírus, de spam e de remetentes inválidos, 

permitindo ao administrador configurar a sensibilidade de cada um dos gatilhos. 

5.1.26. Ser capaz de controlar o número máximo de destinatários de um 

determinado emissor, por endereço IP, domínio, nome reverso, saudação SMTP ou 

país. 

5.1.27. Permitir a inclusão de múltiplas listas de remetentes bloqueados em tempo 

real ("real-time black list-RBL"), permitindo regras de bloqueio se o IP estiver 

presente em listas, configurável pelo administrador. 

5.1.28. Possuir funcionalidade de verificação de SPF (Sender Policy Framework), 

permitindo regras individuais e customizadas para usuários ou grupos de usuários, 

permitindo criar ações específicas para “fail” e “soft fail”, conforme descrito pelo 

Comitê Gestor da Internet no Brasil, no sítio: http://www.antispam.br/admin/spf 

5.1.29. Prover a funcionalidade de rDNS (Reverse DNS Lookup). 

5.1.30. Ter capacidade de bloquear conexões de e-mails nocivos antes do diálogo 

SMTP, permitindo a economia de banda, armazenagem e otimização do 

processamento, em especial baseado em lista local de bloqueio, RBLs e SPF 

5.1.31. Possuir módulo de verificação com suporte a pelo menos dois mecanismos 

diferentes de antispam, executando simultaneamente. 

5.1.32. A análise de SPAM deve resultar a probabilidade heurística de a mensagem 

ser, no mínimo: SPAM, e-mail Marketing e e-mail Adulto. 

5.1.33. A solução deve conter proteção específica para ataques do tipo “Phishing”. 

5.1.34. Permitir a aplicação de políticas de SPAM diferentes por Nome de Domínio 

do destinatário, Grupo de destinatários e por destinatário específico, integrando-se 

com AD/LDAP. 

5.1.35. Suportar filtros de conexões providos pelo próprio fabricante, que deverão 

ser executados no início da conversação SMTP, com recomendações de, no 

mínimo: passar, rejeitar, tentar novamente e atrasar entrega. 

5.1.36. Permitir filtros de “lista branca” e “lista negra” por endereços IP, Nome 

Reverso, bem como domínio e endereço, tanto de remetente, quanto de 

destinatário, permitindo o uso de expressões regulares. 

5.1.37. Permitir regras internas para aumentar ou diminuir a probabilidade de ser 

SPAM com base em critérios internos, permitindo definir, no mínimo: idioma da 

mensagem, país de origem, endereço de domínio, IP e reverso do remente. 

5.1.38. Possuir funcionalidade de verificação com suporte a pelo menos dois 

mecanismos diferentes de antivírus, executando simultaneamente. 

5.1.39. Possuir funcionalidade para a identificação de novas ameaças 

desconhecidas pelo antivírus, colocando em determinada área da quarentena por 

período de tempo customizável, até nova verificação pelo antivírus. 

5.1.40. Permitir regras específicas para surtos de vírus, com atuação distinta para o 

vírus especificado. 

5.1.41. Permitir, no mínimo, em caso de detecção de mensagem potencialmente 

perigosa, as seguintes ações (simultaneamente): alterar o assunto da mensagem, 

adicionar cabeçalhos para rastreamento, descartar a mensagem, colocar em uma 

determinada área da quarentena definida pelo administrador, notificar o remetente 

e/ou destinatário com uma mensagem customizável, informando o nome do vírus. 

5.1.42. Para administração do MTA : 

5.1.42.1. Deverá permitir a configuração de IPs virtuais, que permitirão a 

classificação de recebimento e envio por esses endereços. 

5.1.42.2. Prover mecanismo que impeça a sua utilização como retransmissor 

de mensagens originadas externamente. 



5.1.42.3. Tratar e analisar mensagens originadas e recebidas (inbound e 

outbound), possibilitando a aplicação de regras e políticas customizáveis, além 

de diferenciadas por sentido de tráfego; 

5.1.42.4. Prover suporte ao envio e recebimento de mensagens utilizando 

protocolo TLS/SSL, permitindo configurar domínios onde TLS é mandatório. 

5.1.42.5. Prover a assinatura das mensagens de saída com chave DKIM. 

5.1.42.6. Fazer a análise de cabeçalho (header) nos padrões RFC 822 

5.1.42.7. Permitir a aplicação de regras baseadas no idioma que as 

mensagens foram escritas, com capacidade para, no mínimo, identificar 

Português, Inglês e Espanhol. 

5.1.42.8. Controlar mensagens com base em dicionário de palavras com 

suporte a expressão regular e pontuação máxima por palavra, atuando de 

forma independente no conteúdo do anexo, do corpo do e-mail e do assunto. 

5.1.42.9. Controlar conexões nos seguintes níveis, mediante configuração: 

a. Número de mensagens por conexão; 

b. Número de conexões simultâneas; 

c. Número de destinatários por mensagem; 

d. Tamanho das mensagens; 

e. Tempo de processamento da mensagem; 

5.1.42.10. Controlar mensagens com anexos com base em: 

a. Mime Type; 

b. Tipo real do arquivo; 

c. Nome do arquivo; 

d. Tamanho de anexo; 

e. Quantidade de anexos; 

f. Anexos compactados com senha; 

g. Quantidade de camadas de arquivos compactados, um dentro do outro; 

5.1.42.11. Todas as configurações do MTA devem ser granulares para 

domínios específicos e para grupos e usuários específicos; 

5.1.42.12. Permitir, no mínimo, as seguintes ações: remover o anexo, alterar o 

assunto da mensagem, adicionar cabeçalhos para rastreamento, descartar a 

mensagem, colocar em uma determinada área da quarentena definida pelo 

administrador, notificar o remetente e/ou destinatário com uma mensagem 

customizável. 

5.1.43. A solução deverá ser capaz de enviar o Resumo das mensagens 

bloqueadas e possuir as características: 

5.1.43.1. O envio do Resumo de Bloqueio de Mensagens (Digest) deve 

ocorrer em dias e horários estabelecidos pelo administrador. 

5.1.43.2. Grupos diferentes de usuários devem poder receber o Digest em 

horários diferentes. 

5.1.43.3. Grupos diferentes de usuários, bem como usuários específicos, 

devem poder configurar se receberão Digest vazio, na eventualidade de não 

existir mensagem bloqueada no período. 

5.1.43.4. O Digest deve ser enviado em Língua Portuguesa e seu conteúdo 

deve poder ser customizado. 

5.1.43.5. O Digest deve permitir ao usuário liberar a mensagem bloqueada e 

também reportar que o bloqueio é indevido. 

5.1.44. A solução deverá possuir sistema automático de atualização com as 

seguintes características: 

5.1.44.1. Permitir a atualização automática das definições de vírus e SPAM, 



em intervalo de tempo configurado pelo administrador, permitindo atualizações 

de 5 em 5 minutos. 

5.1.44.2. Permitir que se escolha se os patches de segurança serão 

automática ou manualmente instalados. 

5.1.44.3. Disponibilizar, durante a vigência da licença, o upgrade para a última 

versão estável do produto, sem custos adicionais. 

5.1.44.4. Receber atualização automática de novos tipos de Mime Type na 

medida em que novos padrões são inventados e permitir inserção manual de 

tipos de Mype Type a serem definidas pelo Administrador. 

5.1.45. A solução deverá suportar, para aquisição futura, a expansão, com 

implantação de módulo de DLP (Data Loss Prevention, ou Prevenção de Perda de 

Dados) e Criptografia, para o número de usuários especificados, com as seguintes 

características: 

5.1.45.1. Suportar a implantação de módulo de compliance3 na saída de emails para 

impedir, através de regras, a saída de informações sigilosas; 

5.1.45.2. Suportar a implantação de módulo de que permita consultar arquivos 

para aplicação de regras, impedindo o envio de determinado arquivo ou 

informação, mesmo que contida em arquivos dos tipos: .doc, .docx, .xls, xlsx, 

.pps, .ppsx, .pdf, .odf, .odt, .ods e .odp; 

5.1.45.3. Suportar a implantação de módulo de que permita aplicar 

tratamentos para mensagens que violarem regras predefinidas, bloqueando, 

3 Compliance é o conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais e 

regulamentares, as 

políticas e as diretrizes estabelecidas para o negócio e para as atividades da instituição 

ou empresa, 

bem como evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer. 

Disponível em 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Compliance> acessado em 22 de junho de 2015. 

quarentenando e auditando a mensagem; 

5.1.45.4. Suportar a implantação de módulo de que possua a funcionalidade 

de cadastrar um determinado dicionário, a escolha do administrador, bem 

como, possuir dicionários pré-configurados, na própria solução, para controles 

de regras; 

5.1.45.5. Suportar a implantação de módulo que possibilite alteração de 

cabeçalho da mensagem, quando violada alguma regra; 

5.1.45.6. Suportar a implantação de modulo de criptografia na saída de emails, que 

trabalhe de maneira transparente ao usuário, sem a necessidade de 

instalação de plugins, agentes ou outro tipo de software e possua interface para 

o destinatário customizável; 

5.1.45.7. Suportar a implantação de módulo de criptografia com logs de 

auditoria de todas as transações envolvendo mensagens criptografadas; 

5.1.45.8. Possuir console única de gerenciamento para interface de 

criptografia, compliance, antispam e antivírus, ou seja, para todos os módulos 

exigidos e suportáveis da solução; 

5.1.45.9. Possibilitar ao administrador definir qual mensagem deverá ser 

criptografada, com base, no mínimo, em assunto, destinatário, remetente e 

anexo; 

5.1.45.10. Possibilitar ao administrador integrar o DLP com a criptografia, de 

modo a que os e-mails sigilosos somente sejam enviados criptografados; 

5.1.45.11. Utilização de criptografia das mensagens, geradas por chaves 



independentes; 

5.1.45.12. Impossibilitar o uso de cache de browser para acesso as mensagens 

criptografadas; 

5.1.45.13. O sistema deverá permitir que o modelo das mensagens 

criptografadas possam ser customizadas; 

5.1.46. O módulo já deve existir e conter todas as funcionalidades nativamente, 

bastando a expansão da licença, não sendo aceita a promessa de desenvolvimento 

até o momento da expansão. 

 

Itens para a completa proteção do Usuário 

1. A solução de segurança deve possuir as funcionalidades de: 

1.1. Proteção Antimalware para estações de trabalho; 

1.2. Proteção de HIPS (Host IPS) e Host Firewall; 

1.3. Proteção de controle de aplicações; 

1.4. Proteção contra vazamento de informações (DLP); 

1.5. Criptografia de disco e dispositivos removíveis; 

1.6. Proteção para smartphones e tablets; 

1.7. Gerenciamento centralizado para todas as soluções; 

Todos os módulos devem ser do mesmo fabricante e possibilitar a gerencia centralizada 

através de uma única console. 

2. Proteção Antimalware para estações de trabalho 

2.1. Módulo de proteção antimalware 
2.1.1. Deve ser capaz de realizar a proteção a códigos maliciosos nos seguintes 

sistemas operacionais:  

2.1.1.1. Windows Server 2003 sp2 (32/64-bit); 

2.1.1.2. Windows Server 2008 (32/64-bit) e Windows Server 2008 r2 (32/64-bit); 

2.1.1.3. Windows Server 2012 (32/64-bit); 

2.1.1.4. Windows XP sp2 / sp3 (x86/x64); 

2.1.1.5. Windows vista (x86/x64); 

2.1.1.6. Windows 7 (x86/x64); 

2.1.1.7. Windows 8 e 8.1 (x86/x64); 

2.1.2. Deve disponibilizar evidências de varredura em todas as estações de trabalho, 

identificando as atualizações de sucesso e as ações de insucesso. Para garantir que os 

casos de insucesso sejam monitorados para tomada de ações pontuais; 

2.1.3. Deve ser integrada ao Windows Security center, quando utilizado plataforma 

Microsoft; 

2.1.4. Deve possuir capacidade nativa de integração com modulo da análise virtual 

para ameaças desconhecidas com suporte a sandbox do mesmo fabricante da solução 

ofertada 

2.1.5. Deve detectar, analisar e eliminar programas maliciosos, tais como vírus, 

spyware, worms, cavalos de tróia, key loggers, programas de propaganda, rootkits, 

phishing, dentre outros; 

2.1.6. Deve detectar, analisar e eliminar, automaticamente e em tempo real, programas 

maliciosos em: 

2.1.7. Processos em execução em memória principal (RAM); 

2.1.8. Arquivos executados, criados, copiados, renomeados, movidos ou modificados, 

inclusive em sessões de linha de comando (DOS ou Shell); 

2.1.9. Arquivos compactados automaticamente, em pelo menos nos seguintes 

formatos: zip, exe, arj, mime/uu, Microsoft cab; 



2.1.10. Arquivos recebidos por meio de programas de comunicação instantânea (msn 

messenger, yahoo messenger, google talk, icq, dentre outros). 

2.1.11. Deve detectar e proteger em tempo real a estação de trabalho contra 

vulnerabilidades e ações maliciosas executadas em navegadores web por meio de scripts 

em linguagens tais como javascript, vbscript/Activex; 

2.1.12. Deve possuir detecção heurística de vírus desconhecidos; 

2.1.13. Deve permitir configurar o consumo de cpu que será utilizada para uma 

varredura manual ou agendada; 

2.1.14. Deve permitir diferentes configurações de detecção (varredura ou rastreamento): 

2.1.15. Em tempo real de arquivos acessados pelo usuário; 

2.1.16. Em tempo real dos processos em memória, para a captura de programas 

maliciosos executados em memória, sem a necessidade de escrita de arquivo; 

2.1.17. Manual, imediato ou programável, com interface gráfica em janelas, 

personalizável, com opção de limpeza; 

2.1.18. Por linha-de-comando, parametrizável, com opção de limpeza; 

2.1.19. Automáticos do sistema com as seguintes opções: 

2.1.20. Escopo: todos os discos locais, discos específicos, pastas específicas ou arquivos 

específicos;  

2.1.21. Ação: somente alertas, limpar automaticamente, apagar automaticamente, 

renomear automaticamente, ou mover automaticamente para área de segurança 

(quarentena); 

2.1.22. Frequência: horária, diária, semanal e mensal; 

2.1.23. Exclusões: pastas ou arquivos (por nome e/ou extensão) que não devem ser 

rastreados; 

2.1.24. Deve possuir mecanismo de cache de informações dos arquivos já escaneados; 

2.1.25. Deve possuir cache persistente dos arquivos já escaneados para que nos eventos 

de desligamento e reinicialização das estações de trabalho e notebooks, a cache não seja 

descartada; 

2.1.26. Deve possuir ferramenta de alterações de parâmetros de comunicação entre o 

cliente antivírus e o servidor de gerenciamento da solução de antivírus; 

2.1.27. Deve permitir a utilização de servidores locais de reputação para análise de 

arquivos e URLs maliciosas, de modo a prover, rápida detecção de novas ameaças; 

2.1.28. Deve ser capaz de aferir a reputação das urls acessadas pelas estações de 

trabalho e notebooks, sem a necessidade de utilização de qualquer tipo de programa 

adicional ou plug-in ao navegador web, de forma a proteger o usuário independente da 

maneira de como a URL está sendo acessada; 

2.1.29. Deve ser capaz de detectar variantes de malwares que possam ser geradas em 

tempo real na memória da estação de trabalho ou notebook, permitindo que seja tomada 

ação de quarentenar a ameaça; 

2.1.30. Deve ser capaz de bloquear o acesso a qualquer site não previamente analisado 

pelo fabricante; 

2.1.31. Deve permitir a restauração de maneira granular de arquivos quarentenados sob 

suspeita de representarem risco de segurança; 

2.1.32. Deve permitir em conjunto com a restauração dos arquivos quarentenados a 

adição automática as listas de exclusão de modo a evitar novas detecções dos arquivos; 

2.1. Funcionalidade de atualização 

2.1.1. Deve permitir a programação de atualizações automáticas das listas de 

definições de vírus, a partir de local predefinido da rede, ou de site seguro da internet, 

com frequência (no mínimo diária) e horários definidos pelo administrador da solução; 

2.1.2. Deve permitir atualização incremental da lista de definições de vírus; 



2.1.3. Deve permitir a atualização automática do engine do programa de proteção a 

partir de localização na rede local ou na internet, a partir de fonte autenticável; 

2.1.4. Deve permitir o rollback das atualizações das listas de definições de vírus e 

engines; 

2.1.5. 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 antimalware para essas tarefas; 

2.1.6. 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; 

2.1.7. O servidor da solução de antimalware, 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; 

2.1.8. 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; 

3.1. Funcionalidade de administração 

3.1.1. Deve permitir proteção das configurações da solução instalada na estação de 

trabalho através de senha ou controle de acesso, em ambos os casos, controlada por 

política gerenciada pela console de administração da solução completa; 

3.1.2. Deve possibilitar instalação "silenciosa"; 

3.1.3. Deve permitir o bloqueio por nome de arquivo; 

3.1.4. Deve permitir o travamento de pastas e diretórios; 

3.1.5. Deve permitir o travamento de compartilhamentos; 

3.1.6. Deve permitir o rastreamento e bloqueio de infecções; 

3.1.7. Deve possuir mecanismo de detecção de ameaças baseado em comportamento 

de processos que estão sendo executados nas estações de trabalho e notebooks; 

3.1.8. Deve efetuar a instalação remota nas estações de trabalho, sem requerer outro 

software ou agente adicional, previamente instalado e sem necessidade de reiniciar a 

estação de trabalho; 

3.1.9. Deve desinstalar automática e remotamente a solução de antivírus atual, sem 

requerer outro software ou agente; 

3.1.10. Deve permitir a desinstalação através da console de gerenciamento da solução; 

3.1.11. Deve ter a possibilidade de eXPortar/importar configurações da solução através 

da console de gerenciamento; 

3.1.12. Deve ter a possibilidade de backup da base de dados da solução através da 

console de gerenciamento; 

3.1.13. Deve ter a possibilidade de designação do local onde o backup automático será 

realizado; 

3.1.14. Deve permitir realização do backup da base de dados através de mapeamento de 

rede controlado por senha; 

3.1.15. Deve ter a possibilidade de determinar a capacidade de armazenamento da área 

de quarentena; 

3.1.16. Deve permitir a deleção dos arquivos quarentenados; 

3.1.17. Deve permitir remoção automática de clientes inativos por determinado período 

de tempo; 



3.1.18. Deve permitir integração com Active Directory para acesso a console de 

administração; 

3.1.19. Identificar através da integração com o Active Directory, quais máquinas estão 

sem a solução de antimalware instalada; 

3.1.20. Deve permitir criação de diversos perfis e usuários para acesso a console de 

administração; 

3.1.21. Deve permitir que a solução utilize consulta externa a base de reputação de sites 

integrada e gerenciada através da solução de antimalware, com opção de configuração 

para estações dentro e fora da rede, cancelando a conexão de forma automática baseado 

na resposta à consulta da base do fabricante; 

3.1.22. Deve possuir solução de consulta do hash dos arquivos integrada e gerenciada 

através da solução de antivírus, cancelando o download ou execução do arquivo, de 

forma automática, baseado na resposta à consulta da base do fabricante; 

3.1.23. Deve permitir agrupamento automático de estações de trabalho e notebooks da 

console de gerenciamento baseando-se no escopo do Active Directory ou IP; 

3.1.24. Deve permitir criação de subdomínios consecutivos dentro da árvore de 

gerenciamento; 

3.1.25. Deve possuir solução de reputação de sites local para sites já conhecidos como 

maliciosos integrada e gerenciada através da solução de antivírus, com opção de 

configuração para estações dentro e fora da rede, cancelando a conexão de forma 

automática baseado na resposta à consulta da base do fabricante; 

3.1.26.  
3.1.27. Deve registrar no sistema de monitoração de eventos da console de antimalware 

informações relativas ao usuário logado no sistema operacional 

3.1.28. Deve prover ao administrador relatório de conformidade do status dos 

componentes, serviços, configurações das estações de trabalho e notebooks que fazem 

parte do escopo de gerenciamento da console de antivírus; 

3.1.29. Deve prover ao administrador informações sobre quais estações de trabalho e 

notebooks fazem parte do escopo de gerenciamento da console de antimalware não 

realizaram o escaneamento agendado ou o escaneamento demandado pelo administrador 

no período determinado de dias; 

3.1.30. Deve prover segurança através de ssl para as comunicações entre o servidor e a 

console de gerenciamento web;  

3.1.31. Deve prover segurança através de ssl para as comunicações entre o servidor e os 

agentes de proteção; 

3.1.32. Deve suportar múltiplas florestas e domínios confiáveis do Active Directory; 

3.1.33. Deve utilizar de chave de criptografia que seja/esteja em conformidade com o 

Active Directory para realizar uma conexão segura entre servidor de antivírus e o 

controlador de domínio; 

3.1.34. Deve permitir a criação de usuários locais de administração da console de 

antimalware; 

3.1.35. Deve possuir a integração com o Active Directory para utilização de seus 

usuários para administração da console de antimalware; 

3.1.36. Deve permitir criação de diversos perfis de usuários que permitam acessos 

diferenciados e customizados a diferentes partes da console de gerenciamento; 

3.1.37. Deve bloquear acessos indevidos a área de administração do agente que não 

estejam na tabela de políticas definidas pelo administrador; 

3.1.38. Deve se utilizar de mecanismo de autenticação da comunicação entre o servidor 

de administração e os agentes de proteção distribuídos nas estações de trabalho e 

notebooks; 



3.1.39. Deve permitir a gerência de domínios separados para usuários previamente 

definidos; 

3.1.40. Deve ser capaz de enviar notificações específicas aos respectivos 

administradores de cada domínio definido na console de administração; 

3.1.41. Deve permitir configuração do serviço de reputação de sites da web em níveis: 

baixo, médio e alto. 

4.1. Funcionalidade de controle de dispositivos 

4.1.1. Deve possuir controle de acesso a discos removíveis reconhecidos como 

dispositivos de armazenamento em massa através de interfaces USB e outras, com as 

seguintes opções: acesso total, leitura e escrita, leitura e execução, apenas leitura, e 

bloqueio total; 

4.1.2. Deve possuir o controle de acesso a drives de mídias de armazenamento como 

cdrom, dvd, com as opções de acesso total, leitura e escrita, leitura e execução, apenas 

leitura e bloqueio total; 

4.1.3. Deve ser capaz de identificar smartphones e tablets como destinos de cópias de 

arquivos e tomar ações de controle da transmissão; 

4.1.4. Deve possuir o controle a drives mapeados com as seguintes opções: acesso 

total, leitura e escrita, leitura e execução, apenas leitura e bloqueio total; 

4.1.5. Deve permitir escaneamento dos dispositivos removíveis e periféricos (USB, 

disquete, cdrom) mesmo com a política de bloqueio total ativa; 

5.1. Funcionalidade de autoproteção  

5.1.1. Deve possuir mecanismo de proteção contra uso não autorizado no qual o agente 

do antivírus deve ser protegido contra mudança do seu estado (não possibilitar que um 

administrador da estação de trabalho e notebook possa parar o serviço do antivírus) bem 

como mecanismo para restaurar seu estado normal; 

5.1.2. Deve possuir no mecanismo de autoproteção as seguintes proteções: 

5.1.3. Autenticação de comandos ipc; 

5.1.4. Proteção e verificação dos arquivos de assinatura; 

5.1.5. Proteção dos processos do agente de segurança; 

5.1.6. Proteção das chaves de registro do agente de segurança; 

5.1.7. Proteção do diretório de instalação do agente de segurança. 

6.1. Módulo de proteção antimalware para estações linux 

6.1.1. Distribuições homologadas pelo fabricante 

6.1.2. Suse linux enterprise 10 e 11; 

6.1.3. Red hat enterprise linux 4.0, 5.0 e 6.0; 

6.1.4. Centos 4.0, 5.0 e 6.0 

6.1.5. O agente deve possuir código aberto possibilitando assim adequação a qualquer 

kernel e distribuição linux, incluindo desenvolvidas ou alteradas internamente e para 

versões não homologadas pelo fabricante 

6.1.6. Varredura manual com interface gráfica, personalizável, com opção de limpeza 

dos malwares encontrados; 

6.1.7. Varredura manual por linha de comando, parametrizável e com opção de 

limpeza automática em todos os sistemas operacionais; 

6.1.8. Capacidade de detecção e remoção de todos os tipos de malware, incluindo 

spyware, adware, grayware, cavalos de tróia, rootkits, e outros; 

6.1.9. Detecção e remoção de códigos maliciosos de macro do pacote Microsoft office, 

em tempo real; 

6.1.10. O cliente da solução deve armazenar localmente, e enviar para o servidor (para 

fins de armazenamento) logs de ocorrência de ameaças, contendo no mínimo os 



seguintes dados: nome da ameaça, caminho do arquivo comprometido (quando 

disponível), data e hora da detecção, endereço ip do cliente e ação realizada; 

6.1.11. Geração de cópia de segurança dos arquivos comprometidos antes de realizar o 

processo de remoção de am aças. Esta cópia deve ser gravada na máquina local, e o 

acesso ao arquivo deve ser permitido somente pela solução de segurança ou o 

administrador; 

6.1.12. A desinstalação do cliente nas estações de trabalho deverá ser completa, 

removendo arquivos, entradas de registro e configurações, logs diversos, serviços do 

sistema operacional e quaisquer outros mecanismos instalados; 

6.1.13. Possibilidade de rastrear ameaças em arquivos compactados em, no mínimo, 15 

níveis recursivos de compactação; 

6.1.14. As mensagens exibidas aos usuários devem ser traduzidas para o português do 

brasil; 

6.1.15. Cada versão do cliente para um determinado sistema operacional deve protegê-

lo contra as ameaças direcionadas ao próprio sistema, bem como impedir a 

disseminação de ameaças direcionadas a outros sistemas operacionais; 

7.1. Módulo de proteção antimalware para estações mac-os 

7.1.1. O cliente para instalação deverá possuir compatibilidade com os sistemas 

operacionais: 

7.1.2. Mac os x 10.6.8 (snow leopard) e 10.7  (lion) em processadores 32 e 64 bits; 

7.1.3. Mac os x Server 10.6.8 e 10.7 em processadores 32 e 64 bits; 

7.1.4. Mac os x 10.8 (mountain lion) em processadores 64 bits; 

7.1.5. Suporte ao apple remote desktop para instalação remota da solução; 

7.1.6. Gerenciamento integrado à console de gerência central da solução 

7.1.7. Proteção em tempo real contra vírus, trojans, worms, cavalos-de-tróia, spyware, 

adwares e outros tipos de códigos maliciosos; 

7.1.8. Permitir a verificação das ameaças da maneira manual e agendada; 

7.1.9. Permitir a criação de listas de exclusões para pastas e arquivos que não serão 

verificados pelo antivírus; 

7.1.10. Permitir a ações de reparar arquivo ou colocar em quarentena em caso de 

infeções a arquivos; 



3. Funcionalidade de HIPS – Host IPS e Host Firewall 
3.1. Deve ser capaz de realizar a proteção a códigos maliciosos nos seguintes sistemas 
operacionais:  
3.1.1. Windows Server 2003 sp2 (32/64-bit); 
3.1.2. Windows Server 2008 (32/64-bit) e Windows Server 2008 r2 (32/64-bit); 
3.1.3. Windows Server 2012 (32/64-bit); 
3.1.4. Windows XP sp2 / sp3 (x86/x64); 
3.1.5. Windows vista (x86/x64); 
3.1.6. Windows 7 (x86/x64); 
3.1.7. Windows 8 e 8.1 (x86/x64); 
3.2. Deve possuir módulo para proteção de vulnerabilidades com as funcionalidades de 
host ips e host firewall; 
3.3. Todas as regras das funcionalidades de firewall e ips de host devem permitir apenas 
detecção (log) ou prevenção (bloqueio); 
3.4. Deve permitir ativar e desativar o produto sem a necessidade de remoção; 
3.5. Deve permitir a varredura de portas logicas do sistema operacional para identificar 
quais estejam abertas e possibilitando trafego de entrada ou saída 
3.6. A funcionalidade de host ips deve possuir regras para controle do tráfego de pacotes 
de determinadas aplicações; 
3.7. Deve prover proteção contra as vulnerabilidades do sistema operacional Windows XP 
ou superior, por meio de regras de host ips; 
3.8. Deve efetuar varredura de segurança automática ou sob demanda que aponte 
vulnerabilidades de sistemas operacionais e aplicações e atribua automaticamente as regras 
de host ips para proteger a estação de trabalho ou notebook contra a possível eXPloração da 
vulnerabilidade; 
3.9. A varredura de segurança deve ser capaz de identificar as regras de host ips que não 
são mais necessárias e desativá-las automaticamente; 
3.10. Deve prover proteção contra as vulnerabilidades de aplicações terceiras, por meio de 
regras de host ips, tais como oracle java, abobe pdf reader, adobe flash player, realnetworks 
real player, Microsoft office, apple itunes, apple quick time, apple safari, google chrome, 
mozilla firefox, opera browser, ms internet eXPlorer, entre outras; 
3.11. Deve permitir a criação de políticas diferenciadas em múltiplas placas de rede no 
mesmo sistema operacional; 
3.12. Deve permitir a criação de políticas de segurança personalizadas; 
3.13. Deve permitir limitar o número de conexões simultâneas no sistema operacional 
3.14. Deve permitir a emissão de alertas via smtp e snmp; 
3.15. Deve permitir configuração e manipulação de políticas de firewall através de 
prioridades; 
3.16. Deve permitir criação de regras de firewall utilizando os seguintes protocolos:  
3.17. Icmp, icmpv6, igmp, ggp, tcp, pup, udp, idp, nd, raw, tcp+udp. 
3.18. Deve permitir criação de regras de firewall por origem de ip ou mac ou porta e destino 
de ip ou mac ou porta; 
3.19. Deve permitir a criação de regras de firewall pelos seguintes frame types:  
3.20. Ip, ipv4, ipv6, arp, revarp. 
3.21. Deve permitir também escolher outros tipos de frame type de 4 dígitos em hex code; 
3.22. Deve permitir a criação de grupos lógicos através de lista de ip, mac ou portas; 
3.23. Deve permitir a criação de contextos para a aplicação para criação de regras de 
firewall; 
3.24. Deve permitir o isolamento de interfaces de rede, possibilitando o funcionamento de 
uma interface por vez; 
3.25. Deve permitir a criação de múltiplos painéis (dashboards) personalizáveis, compostos 
por blocos de informações (widgets), visualizados através de gráficos ou tabelas; 



3.26. Os blocos de informações pertencentes aos painéis personalizáveis devem permitir 
filtros personalizados para facilitar a visualização e gerenciamentos; 
3.27. A seleção de uma informação específica dentro de um bloco de informações, através 
de um clique, deve redirecionar ao log detalhado que gerou aquela informação; 

4. Módulo para controle de aplicações 
4.1. Deve ser capaz de realizar a proteção a códigos maliciosos nos seguintes sistemas 
operacionais:  
4.1.1. Windows Server 2003 sp2 (32/64-bit); 
4.1.2. Windows Server 2008 (32/64-bit) e Windows Server 2008 r2 (32/64-bit); 
4.1.3. Windows Server 2012 (32/64-bit); 
4.1.4. Windows XP sp2 / sp3 (x86/x64); 
4.1.5. Windows Vista (x86/x64); 
4.1.6. Windows 7 (x86/x64); 
4.1.7. Windows 8 e 8.1 (x86/x64); 
4.2. Deve permitir a criação de políticas de segurança personalizadas; 
4.3. As políticas de segurança devem permitir a seleção dos alvos baseados nos seguintes 
critérios:  
4.4. Nome parcial ou completo das estações de trabalho, permitindo a utilização de 
caractere coringa para identificação do nome parcial da máquina; 
4.5. Range de endereços IPS; 
4.6. Sistema operacional; 
4.7. Grupos de máquinas espelhados do Active Directory; 
4.8. Usuários ou grupos do Active Directory; 
4.9. As políticas de segurança devem permitir a combinação lógica dos critérios para 
identificação do(s) alvo(s) de cada política;   
4.10. As políticas de segurança devem permitir a definição dos logs que serão recebidos de 
acordo com os seguintes critérios: 
4.10.1. Nenhum; 
4.10.2. Somente bloqueios; 
4.10.3. Somente regras específicas; 
4.10.4. Todas as aplicações executadas; 
4.11. As políticas de segurança devem permitir o controle do intervalo de envio dos logs; 
4.12. As políticas de segurança devem permitir o controle do intervalo para envio de 
atualização de cada política; 
4.13. As políticas de segurança devem permitir a definição de qual servidor de 
gerenciamento o agente de segurança deverá comunicar-se; 
4.14. As políticas de segurança devem permitir a ocultação do ícone do agente, que reside 
da barra de tarefas, e de notificações ao usuário; 
4.15. As políticas de segurança devem permitir o controle do intervalo de quando os 
inventários de aplicações são executados; 
4.16. As políticas de segurança devem permitir o controle através de regras de aplicação; 
4.17. As regras de controle de aplicação devem permitir as seguintes ações: 
4.17.1. Permissão de execução; 
4.17.2. Bloqueio de execução; 
4.17.3. Bloqueio de novas instalações; 
4.18. As regras de controle de aplicação devem permitir o modo de apenas coleta de 
eventos (logs), sem a efetivação da ação regra; 
4.19. As regras de controle de aplicação devem permitir os seguintes métodos para 
identificação das aplicações: 
4.19.1. Assinatura sha-1 do executável; 
4.19.2. Atributos do certificado utilizado para assinatura digital do executável; 
4.19.3. Caminho lógico do executável; 



4.19.4. Base de assinaturas de certificados digitais válidos e seguros; 
4.19.5. As regras de controle de aplicação devem possuir categorias de aplicações; 
4.19.6. As políticas de segurança devem permitir a utilização de múltiplas regras de controle 
de aplicações. 
4.20. Deve permitir a criação de múltiplos painéis (dashboards) personalizáveis, compostos 
por blocos de informações (widgets), visualizados através de gráficos ou tabelas; 
4.21. Os blocos de informações pertencentes aos painéis personalizáveis devem permitir 
filtros personalizados para facilitar na visualização e gerenciamentos; 
4.22. A seleção de uma informação específica dentro de um bloco de informações, através 
de um clique, deve redirecionar ao log detalhado que gerou aquela informação; 

5. Módulo de proteção contra vazamento de informações - DLP 
5.1. Deve ser capaz de realizar a proteção a códigos maliciosos nos seguintes sistemas 
operacionais:  
5.1.1. Windows Server 2003 sp2 (32/64-bit); 
5.1.2. Windows Server 2008 (32/64-bit) e Windows Server 2008 r2 (32/64-bit); 
5.1.3. Windows Server 2012 (32/64-bit); 
5.1.4. Windows XP sp2 / sp3 (x86/x64); 
5.1.5. Windows vista (x86/x64); 
5.1.6. Windows 7 (x86/x64); 
5.1.7. Windows 8 e 8.1 (x86/x64); 
5.2. Deve possuir nativamente templantes para atender as seguintes regulamentações: 
5.2.1. PCI/DSS; 
5.2.2. HIPA; 
5.2.3. Glba; 
5.2.4. SB-1386; 
5.2.5. US PII. 
5.3. Deve ser capaz de detectar informações, em documentos nos formatos: 
5.3.1. Documentos: Microsoft office (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx) openoffice, rtf, wordpad, 
text; xml, html; 
5.3.2. Gráficos: visio, postscript, pdf, tiff,  
5.3.3. Comprimidos: win zip, rar, tar, jar, arj, 7z, rpm, cpio, gzip, bzip2, unix/linux zip, lzh; 
5.3.4. Códigos: c/c++, java, verilog, autocad; 
5.4. Deve ser capaz de detectar informações, com base em: 
5.4.1. Dados estruturados, como dados de cartão de crédito, dados pessoais, endereços de e-
mail, CPF, entre outros; 
5.4.2. Palavras ou frases configuráveis; 
5.4.3. EXPressões regulares; 
5.4.4. Extensão dos arquivos; 
5.5. Deve ser capaz de detectar em arquivos compactados; 
5.6. Deve permitir a configuração de quantas camadas de compressão serão verificadas; 
5.7. Deve permitir a criação de modelos personalizados para identificação de informações; 
5.8. Deve permitir a criação de modelos com base em regras e operadores lógicos; 
5.9. Deve possuir modelos padrões; 
5.10. Deve permitir a importação e eXPortação de modelos; 
5.11. Deve permitir a criação de políticas personalizadas 
5.12. Deve permitir a criação de políticas baseadas em múltiplos modelos; 
5.13. Deve permitir mais de uma ação para cada política, como: 
5.13.1. Apenas registrar o evento da violação; 
5.13.2. Bloquear a transmissão; 
5.13.3. Gerar alertar para o usuário; 
5.13.4. Gerar alertar na central de gerenciamento; 
5.13.5. Capturar informação para uma possível investigação da violação; 



5.14. Deve permitir criar regras distintas com base se a estação está fora ou dentro da rede; 
5.15. Deve ser capaz de identificar e bloquear informações nos meios de transmissão: 
5.15.1. Cliente de e-mail; 
5.15.2. Protocolos http, https, ftp; 
5.15.3. Mídias removíveis; 
5.15.4. Discos óticos cd/dvd; 
5.15.5. Gravação cd/dvd; 
5.15.6. Aplicações de mensagens instantâneas; 
5.15.7. Tecla de print screen; 
5.15.8. Aplicações p2p; 
5.15.9. Área de transferência do Windows; 
5.15.10. Webmail; 
5.15.11. Armazenamento na nuvem (cloud); 
5.15.12. Impressoras; 
5.15.13. Scanners; 
5.15.14. Compartilhamentos de arquivos; 
5.15.15. Activesync; 
5.15.16. Criptografia PGP; 
5.15.17. Disquete; 
5.15.18. Portas com, lpt, firewire (ieee 1394); 
5.15.19. Modems; 
5.15.20. Infravermelho; 
5.15.21. Cartões pcmcia; 
5.15.22. Bluetooth; 
5.16. Deve permitir a criação de exceções nas restrições dos meios de transmissão; 

6. Módulo de criptografia 
6.1. Deve ser capaz de realizar a proteção a códigos maliciosos nos seguintes sistemas 
operacionais:  
6.1.1. Windows Server 2003 sp2 (32/64-bit); 
6.1.2. Windows Server 2008 (32/64-bit) e Windows Server 2008 r2 (32/64-bit); 
6.1.3. Windows Server 2012 (32/64-bit); 
6.1.4. Windows XP sp2 / sp3 (x86/x64); 
6.1.5. Windows vista (x86/x64); 
6.1.6. Windows 7 (x86/x64); 
6.1.7. Windows 8 e 8.1 (x86/x64); 
6.2. Deve possuir módulo de criptografia para as estações de trabalho (desktops e 
notebooks), com as seguintes funcionalidades de criptografia para: 
6.2.1. Disco completo (fde – full disk encryption); 
6.2.2. Pastas e arquivos; 
6.2.3. Mídias removíveis; 
6.2.4. Anexos de e-mails; 
6.2.5. Automática de disco; 
6.3. Deve possuir autenticação durante a inicialização (boot) da estação de trabalho, antes 
do carregamento do sistema operacional, para a funcionalidade de criptografia do disco 
completo; 
6.4. A autenticação durante a inicialização (boot) deve ser a partir das credenciais 
sincronizadas com o Active Directory; 
6.5. Deve possuir suporte ao algoritmo de criptografia aes-256; 
6.6. Deve possuir a capacidade de exceções para criptografia automática; 
6.7. Deve possuir criptografia no canal de comunicação entre as estações de trabalho e o 
servidor de políticas; 
6.8. Deve possuir certificação FIPS 140-2; 



6.9. Deve possuir funcionalidade de criptografia por software ou hardware; 
6.10. Deve ser compatível com os padrões SED ('self-encrypting drive), opal e opal2 
6.11. Deve possuir compatibilidade de autenticação por múltiplos fatores; 
6.12. Deve permitir atualizações do sistema operacional mesmo quando o disco está 
criptografado; 
6.13. Deve possuir a possibilidade de configurar senha de administração local na estação de 
trabalho para desinstalação do módulo; 
6.14. Deve possuir políticas por usuários, grupos e dispositivos; 
6.15. Deve possuir os métodos de autenticação seguintes para desbloquear um disco: 
6.15.1. Sequência de cores; 
6.15.2. Autenticação com ad; 
6.15.3. Single sign-on com ad; 
6.15.4. Senha pré-definida; 
6.15.5. Número pin; 
6.15.6. Smart card; 
6.16. Deve possuir auto ajuda para usuários que esquecerem a senha com a combinação de 
perguntas e respostas; 
6.17. Deve possuir mecanismos de criptografia transparentes para o usuário; 
6.18. Deve possuir mecanismos para wipe (limpeza) remoto; 
6.19. Deve possuir mecanismo para desativar temporariamente a autenticação de pré-
inicialização (boot); 
6.20. Deve possuir mecanismo que permita desfazer a criptografia do disco no evento em 
que se torne corrompido, impedindo a inicialização da estação/notebook; 
6.21. O ambiente de autenticação pré-inicialização deve permitir a conexão a redes sem fio 
(wireless); 
6.22. Deve ser possível especificar o tipo de autenticação das redes wireless disponíveis; 
6.23. O ambiente de autenticação pré-inicialização deve conter indicação visual do estado 
de conectividade de rede da estação/notebook; 
6.24. O ambiente de autenticação deve disponibilizar um teclado virtual na tela do 
dispositivo, independente do teclado físico; 
6.25. O ambiente de autenticação pré-inicialização deve permitir a mudança do leiaute do 
teclado; 
6.26. O ambiente de autenticação pré-inicialização deve prover um mecanismo de 
assistência remota que permita a autenticação da estação de trabalho no evento que o usuário 
não se lembre de sua senha de autenticação; 
6.27. O ambiente de autenticação pré-inicialização deve prover um mecanismo que permita 
a substituição da senha e outros códigos de autenticação através da resposta correta a 
perguntas definidas previamente pelo administrador; 
6.28.  Ambiente de autenticação pré-inicialização deve prover uma ferramenta que permita 
a execução de procedimentos de identificação de problema, assim como a realização das 
seguintes tarefas administrativas: desfazer a criptografia do disco, restaurar o registro mestre 
de inicialização (mbr – master boot record) ao estado anterior ao estado alterado pelo 
ambiente de autenticação pré-inicialização, montar partições criptografadas, modificar a 
política de criptografia aplicada à estação de trabalho, adicionar, remover e editar atributos 
dos usuários existentes na lista de usuários permitidos a se autenticar na estação de trabalho, 
visualizar os registros (logs) das atividades da solução de criptografia e visualizar, testar e 
modificar as configurações de rede; 
6.29. O acesso a este ambiente de execução de procedimentos de identificação de problema 
e realização de tarefas administrativos deve ser controlado através de política gerenciada 
remotamente pelo componente de gerenciamento da solução; 
6.30. Deve prover ferramenta presente na estação de trabalho que possibilite migrá-la para 
um servidor de gerenciamento diferente; 



6.31. Deve permitir a gerência das seguintes soluções terceiras de criptografia: 
6.31.1. Microsoft bitlocker; 
6.31.2. Apple filevault; 
6.32. As capacidades de gerência das soluções terceiras de criptografia devem incluir: 
6.32.1. Habilitar a criptografia 
6.32.2. Exibir o estado da criptografia (ativado, desativado) 
6.32.3. Habilitar o aviso legal 
6.32.4. Editar o intervalo de sincronia 
6.33. Deve permitir a visualização das estações de trabalho que tenham aplicação de política 
pendente a partir da console de administração centralizada; 
6.34. Deve permitir a visualização do autor de determinada política a partir da console de 
administração centralizada; 
6.35. Deve permitir a visualização de estações de trabalho que não possuam nenhuma 
política aplicada a partir da console de administração centralizada; 
6.36. Deve permitir a adição de informações de contato a serem exibidas ao usuário final 
com texto customizável; 
6.37. Deve permitir a exibição de aviso legal quando o agente de criptografia é instalado na 
estação de trabalho; 
6.38. Deve permitir a exibição de aviso legal quando a estação é inicializada; 
6.39. Deve permitir, em nível de política, a indicação de pastas a serem criptografadas; 
6.40. Deve possibilitar que cada política tenha uma chave de criptografia única; 
6.41. Deve permitir, em nível de política, a escolha da chave de criptografia a ser utilizada, 
entre as seguintes opções: 
6.42. Chave do usuário: somente o usuário tem acesso aos arquivos; 
6.43. Chave da empresa: qualquer usuário da empresa tem acesso aos arquivos; 
6.44. Chave da política: qualquer estação de trabalho que tenha aplicada a mesma política 
tem acesso aos arquivos; 
6.45. Deve permitir a escolha dos diretórios a serem criptografados em dispositivos de 
armazenamento USB; 
6.46. Deve possibilitar a desativação de dispositivos de gravação de mídias óticas; 
6.47. Deve possibilitar a desativação de dispositivos de armazenamento USB; 
6.48. Deve possibilitar o bloqueio da desinstalação do agente de criptografia por usuários 
que não sejam administradores da estação de trabalho;  
6.49. Deve possibilitar o bloqueio da autenticação de usuários baseado no intervalo em que 
o dispositivo não tenha as políticas sincronizadas com o componente de administração 
centralizada; 
6.50. Deve possibilitar o atraso, em intervalo personalizado de tempo, para uma nova 
tentativa de autenticação de usuários na ocorrência de um número personalizável de 
tentativas inválidas de autenticação; 
6.51. Deve possibilitar apagar todos os dados do dispositivo na ocorrência de um número 
personalizável de tentativas inválidas de autenticação; 
6.52. Deve possibilitar a instauração de política de gerenciamento de complexidade e 
intervalo de troca de senha com os seguintes critérios: 
6.53. Definição do intervalo de dias em que o usuário será forçado a mudar sua senha; 
6.54. Definição de número de senhas imediatamente anteriores que não poderão ser 
reutilizadas como nova senha; 
6.55. Definição do número de caracteres iguais consecutivos que não poderão ser utilizados 
na nova senha; 
6.56. Definição do comprimento de caracteres mínimo a ser utilizado na nova senha; 
6.57. Definição do número de caracteres especiais, caracteres numéricos, caracteres em 
caixa alta e caracteres em caixa baixa que deverão ser utilizados para a nova senha; 



6.58. Deve permitir a criação de múltiplos painéis (dashboards) personalizáveis, compostos 
por blocos de informações (widgets), visualizados através de gráficos ou tabelas; 
6.59. Os blocos de informações pertencentes aos painéis personalizáveis devem permitir 
filtros personalizados para facilitar na visualização e gerenciamentos; 
6.60. A seleção de uma informação específica dentro de um bloco de informações, através 
de um clique, deve redirecionar ao log detalhado que gerou aquela informação; 

7. Módulo de proteção a smartphones e tablets 
7.1. O módulo de proteção de dispositivos móveis deve possuir agente para os seguintes 
sistemas operacionais: 
7.1.1. IOS, Android, Blackberry, Windows mobile,  Windows phone e Symbian 
7.1.2. As funcionalidades estarão disponíveis de acordo com cada plataforma 
7.2. Deve permitir o provisionamento de configurações de: 
7.2.1. Wi-fi, Exchange Activesync, vpn, proxy http global e certificados; 
7.3. Deve possuir proteção de antimalware; 
7.4. Deve ser capaz de realizar escaneamento de malwares em tempo real, do cartão sd e 
após atualização de vacinas; 
7.5. Deve possuir capacidade de detecção de spam proveniente de SMS; 
7.6. Deve possuir funcionalidade de filtro de chamadas que possibilita a criação de lista de 
número bloqueados para recebimento de chamadas; 
7.7. Deve possuir funcionalidade de filtro de chamadas que possibilita a criação de lista de 
número permitidos para efetuação de chamadas; 
7.8. Deve possuir funcionalidade de firewall para bloqueio de tráfego de entrada e saída, 
com possibilidades de enumeração de regras de exceção; 
7.9. Deve permitir a proteção contra ameaças provenientes da web por meio de um 
sistema de reputação de segurança das URLs acessadas; 
7.10. Deve permitir o controle de acesso a websites por meio de listas de bloqueio e 
aprovação; 
7.11. Deve permitir o bloqueio de aplicativos de acordo com sua faixa etária indicativa; 
7.12. Controle da política de segurança de senhas, com critérios mínimos de: 
7.12.1. Padrão de senha; 
7.12.2. Uso obrigatório de senha; 
7.12.3. Tamanho mínimo; 
7.12.4. Tempo de eXPiração; 
7.12.5. Bloqueio automático da tela; 
7.12.6. Bloqueio por tentativas inválidas; 
7.13. Controle de acesso à seguinte lista funções e status de ativação de funções dos 
dispositivos móveis: 
7.13.1. Bluetooth 
7.13.2. Descoberta de dispositivos bluetooth 
7.13.3. Câmera  
7.13.4. Cartões de memoria 
7.13.5. Wlan/wifi 
7.13.6. Aceitar TLS não confiável 
7.13.7. Instalação de aplicativos 
7.13.8. Sincronia automática enquanto em modo roaming 
7.13.9. Dados de diagnostico 
7.13.10. Forçar backups criptografados 
7.13.11. Itunes   
7.13.12. Imessage 
7.13.13. Compra dentro de aplicativos 
7.13.14. Remoção de aplicativos 
7.13.15. Safari   



7.13.16. Autopreenchimento   
7.13.17. Javascript   
7.13.18. Popups   
7.13.19. Forçar aviso de fraude 
7.13.20. Aceitar cookies 
7.13.21. Captura de tela 
7.13.22. Siri 
7.13.23. Siri com tela bloqueada 
7.13.24. Filtro de profanidade 
7.13.25. Jogos multijogador 
7.13.26. Discagem por voz 
7.13.27. Youtube 
7.13.28. Abertura de documentos de aplicativos gerenciados em aplicativos terceiros 
7.13.29. Abertura de documentos de aplicativos terceiros em aplicativos gerenciados 
7.13.30. GPS 
7.13.31. Microsoft Activesync   
7.13.32. MMS/SMS   
7.13.33. Porta infravermelha 
7.13.34. Porta serial 
7.13.35. Alto-falante 
7.13.36. Armazenamento USB 
7.13.37. 3g  
7.13.38. Modo de desenvolvedor 
7.13.39. Ancoragem (tethering)  

8. Gerenciamento centralizado para todos os módulos 
8.1. A solução de gerenciamento centralizado deve permitir a integração com a solução de 
segurança para proteção de estações de trabalho (desktops e notebooks), com todos os seus 
módulos, e dispositivos móveis; 
8.2. Instalação do servidor na plataforma Windows 2003 Server ou superior, seja o servidor 
físico ou virtual; 
8.3. Suportar base de dados sql; 
8.4. Deve gerenciar logs das atividades e eventos gerados pela solução; 
8.5. Deve possuir integração com Microsoft ad – Active Directory; 
8.6. Deve permitir níveis de administração por usuários ou grupos de usuários; 
8.7. Deve permitir a constituição de políticas genéricas aplicáveis a grupos de máquinas, ou 
aplicáveis a grupos de usuários; 
8.8. Deve disponibilizar sua interface através dos protocolos http e https; 
8.9. Deve permitir a alteração das configurações das ferramentas ofertadas, de maneira 
remota; 
8.10. Deve permitir diferentes níveis de administração, de maneira independente do login 
da rede; 
8.11. Geração de relatórios e gráficos e parametrizáveis nos formatos html, pdf, xml e csv; 
8.12. Deve gerar relatórios e gráficos pré-definidos nos formatos rtf, pdf, Activex e crystal 
report (*.rpt); 
8.13. Deve permitir criação de modelos de relatórios customizados; 
8.14. Deve permitir logon via single sign-on com os demais produtos da solução; 
8.15. Deve permitir a atualização de todos os componentes de todos os módulos 
gerenciados; 
8.16. Deve permitir a criação de planos de entrega das atualizações, com hora de início ou 
postergação da entrega após o download dos componentes; 
8.17. Deve permitir o controle individual de cada componente a ser atualizado; 



8.18. Deve permitir a definição de exceções por dias e horas para não realização de 
atualizações; 
8.19. Deve permitir ter como fonte de atualização um compartilhamento de rede no 
formato UNC; 
8.20. Deve gerar relatórios e gráficos com o detalhamento das versões dos produtos 
instalados; 
8.21. Deve possuir o acompanhamento dos comandos administrativos em execução, tal 
como seu status de conclusão, alvo e usuário; 
8.22. Deve permitir a configuração dos eventos administrativos ou de segurança que geram 
notificações, tal como o método de envio e o destinatário; 
8.23. Os métodos de envio suportados devem incluir: e-mail, gravação de registros de 
eventos do Windows, SNMP e SYSlog; 
8.24. Deve permitir a configuração do intervalo de comunicação com os módulos 
gerenciados; 
8.25. Deve permitir a escolha do intervalo de tempo necessário para que um módulo seja 
considerado fora do ar (off-line); 
8.26. Deve permitir o controle do intervalo de eXPiração de comandos administrativos; 
8.27. Deve possuir a configuração do tempo de eXPiração da sessão dos usuários; 
8.28. Deve permitir a configuração do número de tentativa inválidas de login para o 
bloqueio de usuários; 
8.29. Deve permitir a configuração da duração do bloqueio; 
8.30. Deve permitir pesquisas personalizadas para a consulta de eventos (logs) através de 
categorias 
8.31. Deve permitir pesquisas personalizadas para a consulta de eventos (logs), através de 
critérios lógicos, com base em todos os campos pertencentes aos eventos consultados; 
8.32. Deve permitir a configuração das informações que não são enviadas dos módulos à 
solução de gerenciamento centralizado; 
8.33. Deve permitir a configuração da manutenção dos registros de eventos (logs), com base 
no intervalo de tempo que devem ser mantidos e no número máximo de registros, por tipo de 
evento; 
8.34. Deve de permitir a criação de políticas de segurança personalizadas; 
8.35. As políticas de segurança devem permitir a seleção dos alvos baseados nos seguintes 
critérios:  
8.36. Nome parcial ou completo das estações de trabalho, permitindo a utilização de 
caractere coringa para identificação do nome parcial da máquina; 
8.37. Range de endereços IPS; 
8.38. Sistema operacional; 
8.39. Agrupamento lógicos dos módulos; 
8.40. As políticas de segurança devem permitir a combinação lógica dos critérios para 
identificação do(s) alvo(s) de cada política;   
8.41. Deve permitir visualização de eventos de violação de segurança de todos os módulos 
gerenciados, agrupado por usuário numa linha de tempo, configurável; 
8.42. Deve permitir a gerencia dos módulos baseados no modelo de nuvem (cloud), quando 
existentes; 
8.43. Deve permitir a criação de múltiplos painéis (dashboards) personalizáveis, compostos 
por blocos de informações (widgets), visualizados através de gráficos ou tabelas; 
8.44. Os blocos de informações pertencentes aos painéis personalizáveis devem permitir 
filtros personalizados para facilitar na visualização e gerenciamentos; 
8.45. A seleção de uma informação específica dentro de um bloco de informações, através 
de um clique, deve redirecionar ao log detalhado que gerou aquela informação; 
8.46. Deve possuir repositório central de identificadores de dados, que podem ser utilizados 
para a criação de políticas contra possíveis vazamentos de informações; 



8.47. Deve permitir a investigação de incidentes de vazamento de informação através de um 
número identificador de incidentes; 

As manifestações da Empresa MICROHARD INFORMÁTICA LTDA, 

representada pelo Senhor José Glicério Ruas Alves, foram: 

COMENTÁRIOS E SUGESTÕES ao APRIMORAMENTO DO TERMO DE 

REFERÊNCIA 

 01)   Sugestão: Remover o termo “anti-spam” do OBJETO e CRITÉRIOS DE 

ACEITABILIDADE 

Justificativas: 1- não existe detalhamento técnico específico para o anti-spam neste 

Termo de Referência. A palavra anti-spam é somente citada no documento;  

2- A rede estadual utiliza, primordialmente, webmail e, neste caso o anti-spam é 

utilizado na borda (como nos editais anteriores da SEPLAG), o que não nos parece ser o 

desejo atual de V.Sas. contratar solucao de borda, visto não terem especificado solução 

de borda neste Termo, sendo inútil neste caso; 

3- A funcionalidade de anti-spam, na estação de trabalho provocaria uma imensa 

sobrecarga na mesma. 

 02)   Sugestão: Alterar redação na página 02, do Termo de Referência, onde diz 

“Permitir a instalação automática em máquinas novas na rede via software de 

gerenciamento remoto”   para: “Permitir a instalação automática em máquinas novas na 

rede via Console Administrativa da solução ofertada”. 

Justificativa: Da forma como está escrito é dispensável a existência de uma Console 

Administrativa Centralizada para a instalação do antivírus na rede, permitindo o 

fornecedor eventualmente, entregar outra ferramenta alheia ao produto de segurança, 

para tal função, onerando as equipes técnicas que fazem o trabalho de campo. 

 03)   Sugestão: Alterar redação na página 02, do Termo de Referência, onde diz 

“Possuir algum método de desinstalação e desativação temporária do antivírus.” para: 

“A Console de Administração Centralizada deve possuir algum método de desinstalação 

e desativação temporária do antivírus.”. 

Justificativa: Da maneira como está escrito, permite o usuário da estação de trabalho, 

modificar uma regra que deveriam ser definida pelo administrador que gerencia a 

Console Central.  O Controle das ações executadas no antivírus devem ser centralizadas 

no administrador do antivírus, com logs das ações executadas armazenadas no Console 

de Administração da solução de antivírus; sendo passível de geração de relatórios 

administrativos posteriormente. 

 04)   Sugestão: Alterar redação na página 03, do Termo de Referência, “Características 

do Módulo de Gerenciamento” onde diz “Suporte à instalação do servidor em todas as 

plataformas Windows 2008 Server ou superior, Red Hat Enterprise Linux versão 6 ou 

superior, tanto em máquinas físicas quanto virtuais.;” para: “Suporte à instalação  em 

Sistemas Operacionais de Servidor, tanto em máquinas físicas quanto virtuais.”, ou 



ainda “Suporte à instalação do servidor em todas as plataformas Windows 2008 Server 

ou superior, ou Red Hat Enterprise Linux versão 6 ou superior, tanto em máquinas 

físicas quanto virtuais. 

Justificativa: Não determinar os tipos e quantidades de sistemas operacionais nos quais 

o Módulo de Gerenciamento possa ser instalado. 

 05)   Sugestão: Alterar redação na página 03, do Termo de Referência,  ítem “a” do 

“Controle de Aplicações” onde diz “Oferecer proteção para o sistema operacional, 

permitindo a definição de controles de acesso (escrita/leitura) para arquivos, diretórios, 

chaves de registro e controle de processos;” para: “Oferecer proteção para o Sistema 

Operacional e Softwares Comerciais instalados nas estações permitindo a definição do 

controle de acesso, execução, gravação e vulnerabilidades para Microsoft Windows e 

softwares de terceiros”. 

Justificativa: Não faz sentido proteger apenas o Sistema Operacional e permitir que as 

aplicações instaladas nos computadores fiquem vulneráveis. A proteção tanto de um 

quanto de outro é inquestionavelmente necessária. Um software instalado no 

computador cliente se for afetado por uma falha de segurança irá impactar todo o 

ambiente de rede. 

 06)   Sugestão: Alterar redação na página 03, do Termo de Referência,  ítem “e” do 

“Controle de Aplicações” onde diz “Controlar a atualização periódica de aplicações 

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 dessas aplicações e possibilitando a atualização automática das mesmas.” 

para: “Controlar a atualização periódica de aplicações comerciais, Microsoft e de 

terceiros, 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 dessas aplicações e possibilitando a atualização automática das mesmas via 

Console de Gerenciamento Centralizado da solução ofertada”. 

Justificativa: O administrador da rede precisa ter controle sobre o que está sendo 

atualizado em seu ambiente computacional. Precisa conseguir gerar relatórios do status 

de vulnerabilidade das aplicações da rede e de quais são as necessidades de segurança 

da mesma para poder aplicar as atualizações de software. As necessidades de 

atualização de software e impacto no ambiente de rede são diferentes para estações de 

trabalho de usuários, para estações de trabalho de programadores ou para servidores, por 

exemplo. 

 07)   Sugestão: Alterar redação na página 04, do Termo de Referência,  onde diz 

“Permitir diferentes níveis na administração do console de gerenciamento utilizando 

usuários do domínio.” para: “Permitir diferentes níveis na administração do console de 

gerenciamento utilizando usuários importados do domínio.”. 

Justificativa: Da forma como encontra-se especificado os usuários do domínio podem 

ser criados manualmente na Console de Administração do antivírus, totalmente 

desvinculado do domínio. Mudanças de senhas dos administradores do domínio, por 

exemplo, não se refletirão na Console Administrativa, aumentando a carga de trabalho 



dos administradores pois terão que gerenciar senhas e permissões em dois ambientes 

administrativos diferentes. 

 08)   Sugestão: Alterar redação na página 05, do Termo de Referência,  onde diz “A 

solução de gerenciamento centralizado deve permitir a integração com a solução de 

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

seus módulos, e dispositivos móveis.” para: “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.”. 

Justificativa: Informar quais os dispositivos móveis serão protegidos pela solução de 

segurança ofertada. Para facilitar o gerenciamento e entrega da proteção aos dispositivos 

móveis, os pacotes de instalação precisam ser gerados e entregues pela Console 

Administrativa. 

 09)   Sugestão: Incluir ítem FIREWALL COM IDS na especificação técnica para 

“Características do Software antivírus para estações de trabalho” com as características: 

- Capacidade de distinguir diferentes sub-nets e conceder opção de ativar ou não o 

firewall para uma sub-net específica; 

- 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. 

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

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

ou direções de conexão a serem bloqueadas/permitidas; 

*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. 

Justificativa: O módulo de firewall está presente em praticamente todas as 

soluções de antivírus de mercado. É essencial no combate a epidemias na rede. Sem esta 

função não existe segurança efetiva no Endpoint. 

10)   Sugestão: Incluir ítem “Deve ter suporte total ao protocolo IPv6” na especificação 

técnica para “Características do Software antivírus para estações de trabalho”. 

Justificativa: Todos os computadores atuais já saem de fábrica com o protocolo IPv6 

ativo. O motivo são endereços quase ilimitados, melhor desempenho e características de 

segurança superiores ao IPv4. O IPv6 tem como principais características a robustez da 

infraestrutura, baseada na autenticação, confidencialidade e integridade. Não rejeição 

explícita, controle de acesso e contabilização. Nenhuma solução de antivírus pode 



omitir-se me relação a segurança implícita neste protocolo e em função do mesmo já vir 

ativo e pronto para suportar as infraestruturas de rede existentes. 

 11)   Sugestão: Excluir os itens: 

- Página 02 - “A Central de gerenciamento deve ser capaz de exportar os logs de 

varredura e detecção em tempo real via SYSLOG” e, 

- Página 06 - “Deve ser capaz de identificar smartphones e tablets como destinos de 

cópias de arquivos e tomar ações de controle da transmissão”. 

Justificativa: Não aumentar o custo da solução a ser ofertada acrescentando produtos 

complementares para atender ao Termo de Referência. 

Sugerimos, para aumento da privacidade do Estado e seus colaboradores, que seja 

solicitada a funcionalidade de criptografia para dispositivos móveis e estações 

Windows; 

Sugerimos exigirem o controle de versões e suas respectivas vulnerabilidades; 

Sugerimos exigirem o gerenciamento de licenças, para impedir a instalação de software 

pirata e não gerenciado pela Central de Segurança. 

A Superintendência Central de Governança Eletrônica informa que todas as 

manifestações estão sendo avaliadas e, caso sejam pertinentes, serão inseridas no futuro 

Termo de Referência e que as empresas envolvidas ficam desde já convidadas para 

participação no certame a ser realizado em data ainda não definida.  

Eu, Edson Luis Ribeiro Batista Filho, subscrevo e faço por concluída a consulta pública. 

Sem mais a informar o Estado de Minas Gerais encerra e publica a presente Ata.   

Belo Horizonte, 25 de Agosto de 2015. 

 

 

 


