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TERMO DE REFERÊNCIA(MINUTA) 
 

O presente termo visa a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

telecomunicações para transmissão de dados utilizando protocolo IP/MPLS para a interligação 

dos Campi de Rolim de Moura Agrárias, Presidente Médici, Porto Velho, da 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA, em Sistema de Registro de Preços por um 

período de 12 (doze) meses, conforme especificações contidas nos anexos deste Termo. 

 

1. JUSTIFICATIVA 

  

Os investimentos em novos computadores, servidores e o crescimento institucional exigem 

uma rede de dados com tecnologia atualizada e funcional. Com o acelerado desenvolvimento 

regional, a Universidade Federal de Rondônia, através da Diretoria de Tecnologia da Informação, 

tem investido na atualização da tecnologia utilizada no oferecimento de seus serviços à 

comunidade. Esse novo cenário dá suporte à convergência de tecnologias e serviços, como o uso 

de videoconferências e telefonia IP entre os campi exigindo velocidades e tecnologias superiores. 

A licitação estimula a competição o que faz os preços caírem, considerando os objetivos do 

governo de redução e busca da eficiência em todos os processos. 

A contratação justifica-se em virtude da necessidade de suprir as comunicações entre seus 

servidores do Universidade Federal de Rondônia, a contratação deste serviço através do Sistema 

de Registro de Preços, não obriga a Administração Pública a contratar ou adquirir todos os itens 

registrados de uma só vez, poderá adquirir conforme a demanda de utilização.  

Eliminação de investimentos para aquisição de roteadores e outros equipamentos, o aumento 

da oferta de velocidade de conectividade de acordo com a necessidade, a manutenção dos serviços 

ocorrem por conta da empresa contratada, a eliminação de gastos imprevisíveis, a eliminação da 

necessidade de adquirir ou preparar infraestrutura de dutos e cabos, além da atualização 

tecnológica permanente. 

As novas tecnologias têm reduzido os preços de serviços de telecomunicações, tornando mais 

competitivo. Neste projeto teremos também um serviço de gerenciamento dos links que 

comprovarão por meio de relatórios gráficos e com analise de SLA. Garantindo o bom 

funcionamento e a gestão dos serviços dos links de cada lote do projeto independente da licitante 

que for a vencedora, trazendo com isso segurança e idoneidade para Universidade Federal de 

Rondônia. 

  

2. OBJETIVO  

Esta rede WAN deverá prover a comunicação de dados IP/MPLS para a interligação dos 

Campi de Rolim de Moura Agrarias, Presidente Médici, Porto Velho, conforme descrito no 

ANEXO I. Os serviços deverão incluir fornecimento de hardware, software, infraestrutura 

adicional e enlaces de comunicação com base na tecnologia Multiprotocol Label Switching – 

MPLS, implantação, operação e manutenção destes enlaces. 

O conjunto de enlaces para conexão entre os órgãos forma o “Backbone Principal” de 

comunicação de dados da Universidade Federal de Rondônia. 
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3. DO OBJETO DA LICITAÇÃO   

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telecomunicações para 

transmissão de dados utilizando protocolo IP/MPLS, em Sistema de Registro de Preços. 

 

4. CLASSIFICAÇÃO DA AQUISIÇÃO  

A presente contratação será realizada por meio de processo licitatório, na modalidade Pregão 

Eletrônico do tipo “Menor Preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 

2000, e do Decreto 5.450, de 2005 e na Lei 8666, de 1993. 

  

5. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  

A empresa deverá fazer todas as configurações necessárias para formação da WAN em 

topologia Star. Os links para interligar todos os pontos da Universidade Federal de 

Rondônia à nuvem MPLS, podem ser providos por quaisquer meios físicos e protocolos 

descritos no Item 5.2 – TECNOLOGIAS DE ACESSO E TRANSPORTE desde que 

garantam o cumprimento dos níveis de SLA1 especificados no Item 5.4 - PADRÃO DE 

DESEMPENHO, caso o link fornecido à localidade seja de fibra óptica, deverão ser 

fornecidos, instalados e configurados os distribuidores ópticos e, para os demais tipos de 

links e deverão ser instalados e configurados todos os equipamentos (modems, 

roteadores,etc), para todas as unidades.  

 

5.1. DOS EQUIPAMENTOS E ROTEADORES 

Todos os links deverão ser fornecidos com os devidos modems e CPE descritos 

em ANEXO III e ANEXO IV, instalados e configurados, em todas as unidades 

descritas no item 5.5. Caso ocorra uma queima ou problemas de funcionamento, a 

substituição destes roteadores deverá ser feita nos prazos apresentados nos itens 5.4 

SLA e 5.7.SUPORTE. 

 

5.2. TECNOLOGIAS DE ACESSO E TRANSPORTE 

Todos os pontos devem utilizar tecnologias de acesso que possibilitem a 

passagem do tráfego local para a nuvem através de roteamento IP, podendo ser 

                                                 
1 SLA (Service Level Agreements – Acordos de nível de Serviço)- literatura sobre SLA é pouco extensa, sendo que a 

maior parte refere-se ao seu uso na Prestação de serviços de telecomunicações e de TI (Tecnologia da Informação), 

havendo poucos artigos que tratam o tema com mais abrangência. 
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adotadas tecnologias como o Frame-Relay2, Ethernet, FastEthernet, Metro-

Ethernet3 e ATM4 ambos flexíveis ao transporte de IP/MPLS5. 

 

5.3. CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS 

Os serviços oferecidos pela PROPONENTE devem atender as seguintes 

características: 

5.3.1. A rede da Universidade Federal de Rondônia - UNIR será composta 

pelo Ponto Concentrador e todos os demais links. 

5.3.2. A PROPONENTE deverá fornecer senha de acesso aos 

equipamentos, de sorte a proporcionar a UNIR ferramentas de 

avaliação técnica dos mesmos, proporcionando adoção de ações 

preventivas ou corretivas. 

5.3.3. Os roteadores e/ou switches fornecidos pela PROPONENTE 

deverão estar com SNMP, RMON e TRAP habilitados para leitura, de 

sorte a proporcionar a UNIR ferramentas de avaliação técnica dos 

mesmos, proporcionando adoção de ações preventivas ou corretivas. 

5.3.4. O link Concentrador deverá ser entregue pela contratada, em um 

único meio físico, sem fracionamento. 

 

5.4. PADRÃO DE DESEMPENHO (SLA – Service Level Agreement/Acordo 

de Nível de Serviço - ANS) 

 

A PROPONENTE deverá assegurar os seguintes padrões de desempenho para 

o serviço: 

                                                 
2 Frame Relay utiliza uma forma simplificada de chaveamento de pacotes, que é adequada para computadores, estações 

de trabalho e servidores de alta performance que operam com protocolos inteligentes, tais como SNA e TCP/IP. Isto 

permite que uma grande variedade de aplicações utilize essa tecnologia, aproveitando-se de sua confiabilidade e 

eficiência no uso de banda. 

 

3 Metro Ethernet é o conceito de utilizar redes Ethernet para áreas Metropolitanas e Geograficamente distribuídas. 

Esse conceito surgiu pois, de acordo com projeções atuais, o tráfego de dados está superando o tráfego de voz nas redes 

Metropolitanas, portanto é mais interessante utilizar uma infraestrutura de transmissão de dados que uma estrutura de 

TDM (Time Domain Multiplexing). (www.metroethernetforum.org) 

 

4 ATM (Asynchronous Transfer Mode) utiliza o processo de comutação de pacotes, que é adequado para o envio 

assíncrono de informações com diferentes requisitos de tempo e funcionalidades, aproveitando-se de sua confiabilidade, 

eficiência no uso de banda e suporte a aplicações que requerem classes de qualidade de serviço diferenciadas. 

 

5 MPLS (MultiProtocol Label Switching), é uma tecnologia de encaminhamento de pacotes baseada em rótulos (labels) 

que deixa a rede IP muito mais segura, confiável, fácil de administrar e de personalizar. Ela funciona, basicamente, com 

a adição de um rótulo nos pacotes IP na entrada do backbone (chamados de roteadores de borda) e, a partir daí, todo o 

encaminhamento pelo backbone passa a ser feito com base neste rótulo e não mais no endereço IP, simplificando o 

processo de roteamento. 

 

http://www.metroethernetforum.org/
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5.4.1. Latência fim a fim (end-to-end), que consiste no tempo médio de 

encaminhamento (ida e volta – roundtrip), isto é um pacote que entra 

(incoming) numa ponta, e sai (outgoing) em outra ponta  da nuvem da 

PROPONENTE, deverá ser de no máximo 100 ms (cem 

milissegundos). 

 

5.4.2. Deverá ser garantida uma perda de pacotes fim a fim, que consiste 

na taxa de sucesso na transmissão de pacotes IP que entra (incoming) 

numa ponta, e sai (outgoing) em outra ponta da nuvem da 

PROPONENTE de no máximo 2%. 

 

5.4.3. Deverá ser garantida disponibilidade, que consiste no percentual de 

tempo no qual a nuvem da PROPONENTE está operacional em um 

período de tempo, de no mínimo 98%. 

 

 

5.4.4. Possuir garantia de banda de no mínimo 97% para as taxas de 

transmissões solicitadas detalhadas no item 5.5, ANEXO I. 

 

5.5. CONDIÇÕES DE ENTREGA E INSTALAÇÃO  

A CONTRATADA deverá implementar os serviços no prazo de até 30 (trinta) 

dias consecutivos, contados da data de assinatura do Contrato. Os serviços deverão ser 

prestados obedecendo as velocidades indicadas no ANEXO I. 

 

5.6. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE DADOS WAN, LAN E SLA  

 Os serviços de Gerenciamento da Rede de Dados WAN, LAN e SLA, permitirão a 

UNIR, em observância às recomendações da CGU cf. nota de auditoria nº 

201108943/03, gerenciar os acordos de níveis de serviço – (SLA - Service Level 

Agreement) com as Empresas Contratadas, além de permitir a gerência remota dos 

ativos em toda rede pela área de tecnologia da informação. 

 

5.6.1. Deverá possuir analise de SLA (Service Level Agrement – Nível de 

serviço);  

5.6.2. Deverá poder analisar e ler o SLA (Service Level Agrement) em qualquer 

de equipamento de rede independente da marca ou modelo do mesmo, desde que 

ele possuía NetFlow ou SNMP Versão 2 e seja Layer 03; 

5.6.3. A licitante que ganhar o lote  deverá obrigatoriamente instalar o Serviço na 

SEDE da UNIR CAMPUS, e o referido serviço deverá monitorar o SLA dos dois 
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Lotes, dos Links de internet e Links de Fibra óptica padrão SFP já existentes na 

UNIR CAMPUS. 

5.6.4. Deverá possuir análise de desempenho demanda online de utilização; 

5.6.5. Deverá possuir analise de falhas ferramentas para diagnósticos; 

5.6.6. Deverá fornecer relatórios on-line disponibilidade e desempenho em 

arquivos com extensão “.xls”, sendo este relatório ferramenta imprescindível para 

auditoria e controle da utilização bem como do fornecimento correto dos serviços 

do lotes 01 e 02; 

5.6.7. Deverá fornecer analise gráfica; 

5.6.8. Deverá fornecer gestão perfil de acesso a ferramenta e enviar mensagens 

para email com situações de anormalidades nos links; 

5.6.9. Deverá possuir acesso via web padrão “HTTP” em português; 

5.6.10. Deverá ser fornecido login e senha de usuário; 

5.6.11. Deverá possuir disponibilidade de coleta com base no mínimo protocolo 

“snmp v.1”;  

5.6.12. Deverá possuir a facilidade de snnifer para todos os cpe’s existente na rede, 

independente da marca/modelo, incluindo a possibilidade de verificação da rede 

interna da contratante, caso os seus ativos sejam gerenciáveis L3 ; 

5.6.13. Deverá ser fornecido treinamento para no mínimo 03 usuários; 

5.6.14. Deverá ser fornecido 02 perfis diferentes: 

5.6.15. Perfil 01 – visualizar todos os acessos; 

5.6.16. Perfil 02 – somente acessos de baixas velocidades; 

5.6.17. Deverá ser instalado no ambiente do órgão contratante em um servidor que 

será fornecido pelo mesmo. 

5.6.18. Prazo de instalação da solução de gerenciamento é de 30 (trinta) dias após 

instalação do link e configuração dos parâmetros necessários;  

5.6.19.  Análise de falhas e ferramenta para diagnóstico. 

5.6.20. Relatório online, disponibilidade e desempenho em arquivo com extensão 

".xls".  

5.6.21. Análise gráfica.  

5.6.22. Funcionalidade de Informações online via lan. Para execução de relatórios 

de infra e mapeamento da rede.  

5.6.23. Utilização da CPU. Informa sobre o hardware do roteador, do computador 

e da impressora com carga de toner e cartucho para impressoras hp e xerox.  

5.6.24. Utilização da Memória. Informa sobre a quantidade e a utilização da 

memória instalada no equipamento consultado.  
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5.6.25. Utilização do HD. Informa sobre o tamanho e utilização do disco.  

5.6.26. Utilização do Servidor/Cluster. Informa mediante utilização dos itens 

acima, premissa para adequação.  

5.6.27. Acesso a toda a rede. Sniffers de acesso controlado a rede.  

5.6.28. Informação de compartilhamento. Mantém os dados de forma segura.  

5.6.29. Informação de downloads e uploads de cada equipamento. Saiba qual o 

ponto vilão da rede. 

 

5.7. SUPORTE 

 

5.7.1. O suporte técnico deverá ser prestado 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 

(sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato e o 

atendimento deverá ocorrer imediatamente após a abertura do chamado técnico, no 

qual deverá ser fornecido um número de registro de chamado técnico. 

5.7.2. No caso de falhas nos links instalados, a PROPONENTE deverá solucionar, 

restabelecendo a operação do sistema, no máximo em 08 horas pontos no interior 

do estado e em no máximo 04 horas pontos na capital. Tempo contato a partir da 

abertura de chamado técnico. 

5.7.3. Vencidos os prazos acima citados e a CONTRATADA não tenha 

solucionado o problema, a mesma poderá vir sofrer as sanções previstas no edital. 

5.7.4. Entende-se por término do atendimento o momento a partir do qual o serviço 

e/ou equipamento estiver em perfeita condição de funcionamento. 

 

5.8. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

5.8.1. O atendimento deverá ser prestado dentro de, no máximo, 04(quatro) horas 

na capital e 06 (seis) horas no interior, a contar da chamada técnica. 

5.8.2. O menor índice de confiabilidade aceitado pela UNIR será de 95% (noventa 

e cinco por cento), isso significa que dos 1.440 (mil quatrocentos e quarenta) 

minutos do dia, o sistema estará operando 1.426 (mil quatrocentos e vinte e seis) 

minutos no dia. 

5.8.3. Caso ocorra interrupção em qualquer tipo dos serviços elencados, no futuro 

contrato ou em seus termos aditivos, que não seja por motivo de força maior, ou 

caso fortuito, definidos nos termos do Código Civil Brasileiro, cujas causas sejam 

atribuíveis à empresa prestadora, são passíveis de desconto mensal segundo a 

fórmula: 
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5.8.4.  

5.8.5. VD = (VA/1440)  x  N² 

5.8.6. VD é o valor do desconto em um determinado acesso [R$] 

5.8.7. VA é o valor mensal do acesso [R$] 

5.8.8. N é a quantidade de períodos, de 30 (trinta) minutos, interrompidos. 

 

5.8.9. Se o somatório de cada serviço for inferior a 30 (trinta) minutos, 

consecutivos ou não, dentro do mesmo mês, não haverá qualquer desconto a ser 

aplicado. N > 1. 

5.8.10. A partir do 31º minuto de interrupção mensal, consecutiva ou não, de cada 

serviço, será aplicado o desconto conforme a fórmula mencionada. 

5.8.11. Se houver interrupção que se enquadre na definição acima, em mais de um 

serviço no mesmo mês, o desconto total será dado pelo somatório dos VD´s. 

5.8.12. Consideramos alguns valores para N e apresentamos uma projeção para o 

VD, mostrando como devem ser aplicados os descontos e qual o seu impacto no 

valor do serviço, conforme tabela a seguir, tendo VA = R$ 2.000,00:N = 2, temos:  

VD = (2.000/1440) x 2² . . VD = R$ 5,56  etc... 

 

5.8.13. N 5.8.14. VD 

5.8.15. 1 5.8.16. R$ 

1,39 

5.8.17. 2 5.8.18. R$ 

5,56 

5.8.19. 3 5.8.20. R$ 

12,50 

5.8.21. 4 5.8.22. R$ 

22,22 

5.8.23. 5 5.8.24. R$ 

34,72 

5.8.25. 10 5.8.26. R$ 

138,89 

5.8.27. 15 5.8.28. R$ 

312,50 

5.8.29. 20 5.8.30. R$ 

555,56 

5.8.31. 30 5.8.32. R$ 

1.250,00 

5.8.33. 37 5.8.34. R$ 

1.901,39 

5.8.35. 38 5.8.36. R$ 

2.005,56 

5.8.37. 40 5.8.38. R$ 

2.222,22 
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5.8.39. Portanto, neste caso, se houver a interrupção por mais de dezoito horas e 

trinta minutos (equivalente e trinta e sete períodos de trinta minutos), no mesmo 

mês, a UNIR nada pagará pelo acesso e ainda terá um crédito (de R$ 5,56, no 

exemplo dado). 

 

6. AVALIAÇÃO TÉCNICA 

Serão desclassificadas as propostas que: 

6.1. Não atendam integralmente todas as exigências do Edital e Anexos. 

6.2. Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de 

dificultar o seu julgamento. 

6.3. As propostas deverão estar detalhadas incluindo marca e modelo dos equipamentos 

CPE, e ou softwares que forem necessários para a prestação do serviço. Esta 

exigência faz-se necessária para que o pregoeiro e a equipe técnica possam 

comprovar que os serviços ofertados na proposta atendem integralmente este edital.  

 

7. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

7.1. Todas as despesas envolvidas no processo de assistência técnica, durante o período 

de garantia, deverão correr por conta da CONTRATADA, inclusive as despesas 

com frete de envio e retorno dos equipamentos fornecidos. 

7.2. Durante o período de vigência do contrato, caso haja mudança física e/ou de 

velocidade nas instalações da Universidade Federal de Rondônia, a 

CONTRATADA deverá reinstalar e ativar os links mediante avaliação de 

viabilidade técnica e de custos operacionais da CONTRATADA na época da 

solicitação. 

  

7.3. As mudanças físicas e/ou de velocidade dos links cotados, deverão ser solicitadas 

por escrito pela CONTRATANTE, num prazo mínimo de 2 (dois) meses de 

antecedência. 

 

7.4. A CONTRATADA deverá se manifestar num prazo máximo de 1 (um) mês, após 

recebimento do comunicado, através de relatório técnico da viabilidade ou não da 

mudança física  e/ou de velocidade dos links. Caso a CONTRATANTE não se 

manifeste no prazo estipulado, serão consideradas como aceitas as mudanças 

solicitadas. 
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7.5. Caso a CONTRATADA comprove(m) no relatório técnico que não é possível fazer 

a mudança física dos links nas mesmas condições definidas do Termo de 

Referência, a mesma deverá apresentar proposta para nova instalação. 

 

7.6. A CONTRATANTE deverá comunicar por escrito, devidamente justificado, o 

aceite ou não da nova instalação física e/ou de velocidade dos links, bem como sua 

supressão ou não da fatura mensal. 

8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

8.1. Gerir e fiscalizar a fiel execução do contrato, além de comunicar por escrito e 

tempestivamente à CONTRATADA sobre qualquer alteração ou irregularidade na 

execução deste, bem como eventuais necessidades relacionadas ao bom desempenho da 

prestação do serviço. 

8.2. A Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI será a unidade competente para gerir e 

fiscalizar a fiel execução do contrato. 

8.3. Proporcionar à CONTRATADA todas as facilidades para perfeita execução do objeto a 

ser contratado. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

9.1. A CONTRATADA deverá executar o serviço nos termos propostos, assumindo inteira 

responsabilidade pelo fiel cumprimento das obrigações pactuadas, sob pena de 

responsabilidade pelo seu descumprimento.  

9.2. A CONTRATADA é obrigada a executar diretamente o objeto do contrato decorrente 

desta licitação, vedada a subcontratação, salvo nos casos em que se exigir comprovada 

especialização, desde que haja a aprovação da Contratante. 

9.3. A CONTRATADA assumirá inteira e total responsabilidade técnica pela execução dos 

serviços contratados. 

9.4. Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita 

fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados, atendendo às reclamações 

formuladas e as normas de conduta e acesso de pessoal às instalações da 

CONTRATANTE. 

9.5. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação.   

9.6. Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que 

a envolvam, independentemente de solicitação.   

9.7. Responsabilizar-se pela divulgação não expressamente autorizada pela universidade ou 

pelo uso indevido de qualquer informação relativa ao objeto contratado.   

9.8. Elaborar e fornecer à universidade, e manter atualizado, manual técnico detalhado sobre 

a instalação, a arquitetura tecnológica e a configuração completa da solução, em até 60 

(trinta) dias após a assinatura do contrato.  
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9.9. Além do estatuído neste Termo de Referência, a CONTRATADA cumprirá as instruções 

complementares do Gestor do Contrato, a ser indicado pelo CONTRATANTE, quanto à 

execução e ao horário de realização dos serviços, permanência e circulação de funcionário 

da CONTRATADA na universidade. 

9.10. Para funcionários da CONTRATADA que estejam em serviço na universidade, 

será exigido o porte de cartão de identificação. 

9.11. A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade por prejuízos, danos 

pessoais e/ou materiais ou desvios eventualmente causados ao patrimônio da universidade 

ou de terceiros por ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, na área de 

prestação dos serviços, mesmo que fora do exercício das atribuições previstas no contrato.  

9.12. A CONTRATADA comunicará, verbal e imediatamente, ao Gestor do Contrato, 

todas as ocorrências anormais verificadas na execução dos serviços e, em até um dia útil 

após o ocorrido, reduzirá a escrito a comunicação verbal, acrescentando todos os dados e 

circunstâncias julgados necessários ao esclarecimento dos fatos.   

9.13. Os empregados da CONTRATADA, por estarem alocados na execução dos 

serviços, embora sujeitos às normas disciplinares ou convencionais da universidade, não 

terão com o CONTRATANTE qualquer vínculo empregatício.  

9.14. Todas as obrigações tributárias, trabalhistas e sociais da CONTRATADA e de 

seus empregados serão de inteira responsabilidade dessa.   

9.15. A CONTRATADA ficará obrigada a reparar, corrigir, refazer ou substituir, a 

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 

imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de 

materiais empregados, por exigência do órgão fiscalizador, que lhe assinará prazo 

compatível com as providências ou reparos a realizar.   

9.16. O objeto contratual será recebido definitivamente se estiver em perfeitas 

condições e conforme as especificações editalícias a que se vincula a proposta da 

contratada.   

9.17. Será facultado às empresas interessadas, para perfeito conhecimento do objeto 

licitado, realização de vistoria técnica para colher informações que considerarem 

pertinentes para a formulação de suas propostas, especialmente as características das 

instalações físicas, do ambiente de operacionalização e das máquinas onde os produtos 

serão instalados.   

9.18. As vistorias técnicas serão previamente agendadas pelo CONTRATANTE. 

 

10. INFRAÇOES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

10.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de 
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Fornecedores (SICAF), e/ou do Sistema de Cadastro de Fornecedores desta Universidade, 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, aquela que: 

10.1.1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 

10.1.2. Deixar de entregar a documentação exigida no Edital; 

10.1.3. Apresentar documentação falsa; 

10.1.4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

10.1.5. Não mantiver a proposta; 

10.1.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

10.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

10.1.8. Fizer declaração falsa; e 

10.1.9. Cometer fraude fiscal. 

10.2. Havendo recusa da empresa vencedora em apresentar a garantia, assinar o termo 

de contrato ou instrumento equivalente e/ou receber a Nota de Empenho, será aplicada 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor a ser contratado, além de recair-lhe a 

responsabilidade por eventuais perdas ou prejuízos causados a UNIR. 

10.3. O prazo para recolhimento da multa e/ou do ressarcimento por eventuais perdas 

ou prejuízos será de 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da notificação pela empresa. 

10.4. O atraso injustificado dos prazos estipulados no item 5.5 deste Termo, ficará 

sujeito a multa moratória de 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor total do 

contrato, contado por dia de atraso. 

10.5. A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 

cumprimento das obrigações pactuadas, nos casos previstos no art. 57, § 1º, II e V da Lei 

n. 8.666/93, deverá, até o vencimento do respectivo prazo, apresentar justificativa por 

escrito a Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), ficando a critério desta 

Universidade a sua aceitação. 

10.6. Vencido o prazo proposto sem o cumprimento das obrigações pactuadas, a 

UNIR oficiará à CONTRATADA, comunicando-lhe a data limite para fazê-lo. A partir 

da data limite considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada a sanção de que trata o subitem 

10.8 deste Termo. 

10.7.  O cumprimento da respectiva obrigação até a data limite de que trata o subitem 

anterior não isenta a CONTRATADA da multa prevista no subitem 10.4 deste Termo. 

10.8.  Pelo descumprimento total ou parcial do compromisso pela CONTRATADA, 

a Administração poderá rescindir o contrato, anular o empenho e/ou aplicar multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor total do contrato. 
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10.9.  As multas devidas serão deduzidas dos valores a serem pagos ou recolhidos na 

forma da Lei. 

10.10.  A CONTRATADA inadimplente que não tiver valores a receber desta 

Universidade, terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a notificação, para recolhimento 

da multa ou para o ressarcimento de danos ou prejuízos a ele causados. 

10.11.  A aplicação de multas, bem como a anulação do empenho ou a rescisão do 

contrato, não impede que a UNIR aplique à empresa faltosa as demais sanções previstas 

no art. 87 da Lei n. 8.666/93 (advertência, suspensão temporária ou declaração de 

inidoneidade). 

10.12.  A aplicação de multas, bem como a anulação do empenho ou a rescisão do 

contrato, ou todas as sanções relacionadas neste Termo será precedida de processo 

administrativo, mediante o qual se garantirá a ampla defesa e o contraditório. 

10.13. As multas previstas neste item não têm caráter indenizatório e o seu pagamento 

não eximirá a empresa da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações 

cometidas. 

11. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO   

11.1 – A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante, servidor 

público regularmente designado pelo CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 8.666/1993 

e da instrução Normativa nº 02, de 2008, especialmente, desta última, observados os seus 

arts. 31 a 34, e o que segue:  

I. Competirá ao fiscal do contrato dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do 

contrato, de tudo dando ciência à autoridade competente, para as medidas cabíveis;  

II. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 

de imperfeições técnicas e na ocorrência destas, não implica corresponsabilidade da 

Administração, ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 

8.666/1993;  

III. O fiscal do contrato anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com 

a execução do contrato, indicando horário, dia, mês e ano, bem como o(s) nome(s) de 

funcionário(s) eventualmente envolvido(s), determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados, e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente, para as providências cabíveis.  

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL  

12.1 - Como garantia da execução plena do objeto e fiel cumprimento dos termos deste, 

a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ ... (xxxxxxxxxxxx), correspondente a 

3% (três por cento) do valor da contratação, na modalidade _____________, conforme 
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previsto no § 1º do art. 56 da Lei n.º 8.666, de 1993, cuja validade será até ___/____/____ 

3 meses após o termino do período de vigência do contrato.   

12.2 - A CONTRATADA deverá repor, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor da garantia 

eventualmente utilizada pela CONTRATANTE.   

12.3 - A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a 

execução deste Contrato e total adimplemento das Cláusulas avençadas.   

12.4 - A prestação da garantia contratual, fica vedado à CONTRATADA, pactuar com 

terceiros (seguradoras, instituições financeiras, etc.), cláusulas de não ressarcimento ou 

não liberação do valor dado à garantia para o pagamento de multas por descumprimento 

contratual. 

 

11. RECURSOS 

Os recursos orçamentários destinados à cobertura das despesas decorrentes da 

contratação dos serviços previstos neste projeto básico correrão na atividade Manutenção 

da atividade administrativa – informática, elemento de despesas 33.90.39. Outros serviços 

de terceiros, previstos no orçamento da UNIR, no exercício corrente. 

 

12. DOS PREÇOS 

12.1. A proposta discriminará, em moeda nacional corrente, os preços unitário e total 

dos respectivos itens cotados para cada ponto em suas velocidades especificadas no 

Anexo II. 

12.2. Em consonância com o art. 40, XI da lei n. 8.666/93, os preços ofertados serão 

irreajustáveis durante o período de 12 (doze) meses, a contar da data de apresentação 

da proposta. Ao final do referido período, poderá haver reajuste, tornando-se por 

critério o ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – DISPONIBILIDADE INTERNA (IGP-

DI), publicado pela fundação Getulio Vargas, ou outro índice que venha substituí-lo, 

de acordo com regulamentação do órgão governamental competente. 

12.3. Nos preços cotados deverão estar previstas as supervisões, monitoramento dos 

circuitos, diagnósticos e solução de falhas, ficando a licitante contratada encarregada 

de prestar esclarecimento ao Contratante dos serviços objeto desta licitação, sempre 

que julgar necessário. Deverão estar previstas também todas as despesas necessárias 

para a perfeita execução do contrato objeto desta licitação (despesas diretas, indiretas, 

tributos, Cofins e Pis) e ainda, deduzidos os abatimentos porventura concedidos, os 

quais deverão ser os praticados na data da abertura da proposta. 

12.4. O critério de aceitabilidade do preço (por lote) será o da compatibilidade com os 

preços de mercado. 
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13. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O contrato advindo desta licitação terá vigência de 12 (doze) meses, contados a 

partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos 

com vista à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, até o 

limite de 60 (sessenta) meses de acordo com o Art. 57, Inciso II, da Lei n. 8.666/93. 

 

14. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

12.5. O pregoeiro julgará todas as propostas de acordo com as especificações do edital, 

escolhendo como vencedora aquela que atendendo ao objeto do Termo de Referência e 

as condições do edital, apresentar o menor preço proposto entre as licitantes habilitadas; 

12.6. Todas as propostas que estiverem em desacordo com o solicitado no edital serão 

desclassificadas; 

12.7. O julgamento da proposta será pelo critério menor preço global por LOTE 

 

15. PAGAMENTO  

15.1. O pagamento será efetuado mediante a apresentação de Notas Fiscais/Faturas, 

emitidas em moeda corrente nacional, correspondente ao efetivamente aceito, após 

recebido e atestado pelo fiscal do contrato, formalmente designado.  

15.2. A regularidade fiscal da CONTRATADA será verificada junto ao SICAF e ao 

CADIN, mediante consulta efetuada por meio eletrônico, ou por meio da apresentação 

de documentos hábeis.   

15.3. A empresa deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura, caso o SICAF 

esteja desatualizado, o Certificado de Regularidade do FGTS, a certidão específica quanto 

a inexistência de débito de contribuições junto ao INSS, e a Certidão Conjunta de Débitos 

Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, conforme Decreto n.º 

6.106/2007  

15.4. Encontrando-se a CONTRATADA inadimplente na data da consulta, poderá ser 

concedido, a critério do CONTRATANTE, um prazo de trinta dias (prorrogável a critério 

da Administração por uma única vez) para que a mesma regularize a sua situação, sob 

pena de, não o fazendo, ter rescindido o Contrato com aplicação das sanções cabíveis.   

15.5. Se houver aplicação de multa, esta será descontada de qualquer fatura ou crédito 

existente no MTE em favor da CONTRATADA e, caso seja a mesma de valor superior 

ao crédito existente, a diferença será cobrada administrativa ou judicialmente.  

15.6. Na hipótese de atraso no pagamento da Nota Fiscal devidamente atestada, o valor 

devido deverá ser acrescido de atualização financeira e sua apuração se fará desde a data 
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do vencimento até a data do efetivo pagamento, aplicando-se o disposto no art. 1º - F da 

Lei n.º 9.494, de 10 de setembro de 1997.  

15.7. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária ao Banco do Brasil S/A 

e creditado na agência bancária indicada na proposta da CONTRATADA o qual ocorrerá 

até dez dias, após aceitação e atesto da Notas/Fiscais/Faturas.  

15.8. Os valores homologados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na 

alínea d, do inciso II, art. 65, da Lei nº 8.666/93.  

15.9. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou dos 

documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA 

importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do 

CONTRATANTE.  

16. ESTIMATIVA DE PREÇOS  

O custo estimado para presente aquisição está no ANEXO II.  

17. ANEXOS 

Anexo I – Planilha de velocidades e endereços 

Anexo II – Planilha de formação de preços 

Anexo III – CPE dos pontos remotos; 

Anexo IV – CPE Concentrador; 

 

Equipe de Planejamento da Contratação 

I n t e g r a n t e  

T é c n i c o  

I n t e g r a n t e  

R e q u i s i t a n t e  

I n t e g r a n t e  

A d m i n i s t r a t i v o  

 

 

 

______________________ 

<Nome>  

M a t r í c u l a :  <Ma t r. >  

 

 

 

______________________ 

<Nome>  

M a t r í c u l a :  <Ma t r. >  

 

 

 

______________________ 

<Nome>  

M a t r í c u l a :  <Ma t r. >  
 

 

Aprovo. Encaminha-se à Diretoria de Compras, Contratos e Licitações - DCCL para 

abertura de processo administrativo e iniciação de procedimento licitatório, segundo o 

art. 38 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 
______________,____ de___________________ de 20_____. 

 

Autoridade Competente 

 
______________________ 

<Nome>  

M a t r í c u l a :  <Ma t r. >  



GOVERNO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

 
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
ANEXO I – Planilha de velocidades e endereços 

 

Rede WAN IP/MPLS Universidade Federal de Rondônia 

 

Planilha 1 – Pontos Capital e Interior 

Link/Circuito de Internet 

Cidade Unidade Endereço Contato Velocidade 

Porto Velho 

(Ponto 

Concentrador) 

Campus José 

Ribeiro Filho 

 

BR-364, km 9,5, 

sentido Rio AC, Zona 

Rural 

CEP: 76.808-695 – 

Porto Velho/RO 

Telefones: (69) 2182-2176 4 Mbps 

Presidente 

Médici 

CAMPUS 

UNIR/CACOAL 

EXTENSÃO EM 

PRESIDENTE 

MÉDICI 

Rua da Paz, nº 4376 – 

Bairro Lino Alves 

Teixeira 

CEP: 76.916-000 - 

Presidente 

Médici/RO 

Telefone: (69) 8432-7716 2Mbps 

Rolim de 

Moura 

CAMPUS 

UNIR/ROLIM DE 

MOURA 

EXTENSÃO 

RO 479 KM 15 Linha 

184 - Zona Rural 

CEP: 76.940-000 – 

Rolim de Moura 

Telefones: (69) 3442-1128/1119 2Mbps 

 

 

 

 

  

Referência Velocidade LOCAL Valor (R$) Média  

MP-RO(Contrato 

nº07/2010-PGJ 6º 
termo aditivo) 

4Mbps JIP- Rua 06 de 
Maio, 565 - URUPÁ 

R$ 5.136,75 R$ 
5.333,23 

 

MP-RO(Contrato 
nº07/2010-PGJ 6º 
termo aditivo) 

4Mbps ARQ - AV. 
Tancredo neves, 
2700 - Setor 
institucional 

R$ 5.136,75  

MP-RO(Contrato 
nº07/2010-PGJ 7º 

termo aditivo) 

4Mbps JIP- Rua 06 de 
Maio, 565 - URUPÁ 

R$ 5.529,71  

MP-RO(Contrato 
nº07/2010-PGJ 7º 
termo aditivo) 

4Mbps ARQ - AV. 
Tancredo neves, 

2700 - Setor 
institucional 

R$ 5.529,71  
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MP-RO(Contrato 
nº07/2010-PGJ 6º 
termo aditivo) 

2Mbps CAC-Av.São 
Paulo,3477-Jardim 
clodoaldo 

R$ 3.424,49 R$ 
3.555,48 

 

MP-RO(Contrato 
nº07/2010-PGJ 7º 
termo aditivo) 

2Mbps VIL-Av.Luiz 
Masiero,4480-
Jardim América 

R$ 3.686,46  

MP-RO(Contrato 
nº07/2010-PGJ 7º 
termo aditivo) 

2Mbps ROM-Av.João 
Pessoa,4526 - 
Centro 

R$ 3.686,46  

MP-RO(Contrato 
nº07/2010-PGJ 6º 
termo aditivo) 

2Mbps ROM-Av.João 
Pessoa,4526 - 
Centro 

R$ 3.424,49  

TOTAL R$ 
8.888,71 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II - Planilha De Formação De Preços 

 

Planilha Composição dos Custos 
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Item Unidade Velocidade 

 
Total Mensal 

(Valor mensal do 
ponto + Valor 

Mensal Aluguel do 
Roteador): 

1 
Campus José Ribeiro Filho 

Ponto Concentrador 

 

4 Mbps 

 
R$ 5.333,23 

2 
CAMPUS UNIR/CACOAL EXTENSÃO EM 

PRESIDENTE MÉDICI 

 

2Mbps 

 
R$ 3.555,48 

3 
CAMPUS UNIR/ROLIM DE MOURA 

EXTENSÃO 

 

2Mbps 

 
R$ 3.555,48 

TOTAL 
 

R$12.444,19 

Referência Velocidade LOCAL Valor (R$) Média

MP-RO(Contrato nº07/2010-PGJ 6º termo aditivo) 4Mbps JIP- Rua 06 de Maio, 565 - URUPÁ R$ 5.136,75

MP-RO(Contrato nº07/2010-PGJ 6º termo aditivo)
4Mbps

ARQ - AV. Tancredo neves, 2700 - 

Setor institucional R$ 5.136,75

MP-RO(Contrato nº07/2010-PGJ 7º termo aditivo) 4Mbps JIP- Rua 06 de Maio, 565 - URUPÁ R$ 5.529,71

MP-RO(Contrato nº07/2010-PGJ 7º termo aditivo)
4Mbps

ARQ - AV. Tancredo neves, 2700 - 

Setor institucional R$ 5.529,71

MP-RO(Contrato nº07/2010-PGJ 6º termo aditivo)
2Mbps

CAC-Av.São Paulo,3477-Jardim 

clodoaldo R$ 3.424,49

MP-RO(Contrato nº07/2010-PGJ 7º termo aditivo)
2Mbps

VIL-Av.Luiz Masiero,4480-Jardim 

América R$ 3.686,46

MP-RO(Contrato nº07/2010-PGJ 7º termo aditivo) 2Mbps ROM-Av.João Pessoa,4526 - Centro R$ 3.686,46

MP-RO(Contrato nº07/2010-PGJ 6º termo aditivo) 2Mbps ROM-Av.João Pessoa,4526 - Centro R$ 3.424,49

R$ 8.888,71

R$ 5.333,23

R$ 3.555,48

TOTAL
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Referência Velocida

de 

LOCAL Valor (R$) Média  

MP-RO(Contrato 

nº07/2010-PGJ 6º termo 

aditivo) 

4Mbps JIP- Rua 06 de Maio, 565 - 

URUPÁ 

R$ 5.136,75 R$ 

5.333,23 

 

MP-RO(Contrato 

nº07/2010-PGJ 6º termo 

aditivo) 

4Mbps ARQ - AV. Tancredo neves, 

2700 - Setor institucional 

R$ 5.136,75  

MP-RO(Contrato 

nº07/2010-PGJ 7º termo 

aditivo) 

4Mbps JIP- Rua 06 de Maio, 565 - 

URUPÁ 

R$ 5.529,71  

MP-RO(Contrato 

nº07/2010-PGJ 7º termo 

aditivo) 

4Mbps ARQ - AV. Tancredo neves, 

2700 - Setor institucional 

R$ 5.529,71  

MP-RO(Contrato 

nº07/2010-PGJ 6º termo 

aditivo) 

2Mbps CAC-Av.São Paulo,3477-

Jardim clodoaldo 

R$ 3.424,49 R$ 

3.555,48 

 

MP-RO(Contrato 

nº07/2010-PGJ 7º termo 

aditivo) 

2Mbps VIL-Av.Luiz Masiero,4480-

Jardim América 

R$ 3.686,46  

MP-RO(Contrato 

nº07/2010-PGJ 7º termo 

aditivo) 

2Mbps ROM-Av.João Pessoa,4526 

- Centro 

R$ 3.686,46  

MP-RO(Contrato 

nº07/2010-PGJ 6º termo 

aditivo) 

2Mbps ROM-Av.João Pessoa,4526 

- Centro 

R$ 3.424,49  

TOTAL R$ 

8.888,71 
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ANEXO III - CPE dos pontos remotos 

 

CARACTERISTICAS DE HARDWARE 

O HARDWARE DEVERÁ SER COMPOSTO POR UM KIT DE DOIS 

EQUIPAMENTOS UM DE ACESSO OUTRO DE SEGURANÇA 

DESCRITOS ABAIXO: 

1. Acesso: 

Porta LAN Ethernet 

 Número de Portas – No mínimo 1. 

 Velocidade - 10/100 Mbps. 

 Conector -  RJ-45, 10Base-T ou 100Base-TX (par trançado - UTP). 

Porta WAN/Serial 

 Número de Portas - No mínimo 1. 

 Interface Elétrica Tipo DTE, com interface V.35.  

 Interface Física DB25-Macho, ISO 2110.  

 Velocidades - modo síncrono: qualquer velocidade entre 9.6 kbps e 2 Mbps. 

- modo assíncrono: 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2 e 230.4 kbps. 

 Protocolo PPP, assíncrono ou síncrono e Frame Relay. 

Gerenciamento 

 Telnet ou SSHv2 Acesso local ou remoto via CLI 

 Console Acesso via porta RS-232 através de terminal assíncrono via CLI 

 SNMP Gerenciamento via MIB II e MIBs proprietárias, com geração de eventos. 

 Log local ou centralizado (syslog) com diferentes níveis de informação. 

 Up/Download Firmware via TFTP. 

Facilidades Adicionais 

 Roteamento Estático, RIP, RIP2, OSPF e BGP4 1. 

 DHCP Relay e Servidor de endereço IP e default gateway. 

 Autenticação Local, TACACS, TACACS+ (AAA) ou RADIUS. 

 Traffic Shapping Definição de limitação de banda por endereço IP ou tipo de 

serviço. 

 QoS Marcação DSCP, diversas políticas de classificação e priorização de pacotes 

e limitação de banda. 

 VRRP para redundância de gateways. 
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 VLAN Transporte e criação de VLANs por endereço IP de origem. 

 Auto DialOut  Discagem automática por demanda, inclusive com a execução de 

scripts e autenticação PAP e CHAP. 

 

 

2. Segurança UTM: 

o Características Mínimas obrigatórias: 

 

 Firewall UTM (Unified Threat Management) 

 Solução integrada de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat 

Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de 

pacotes com controle de estado, camada de antivírus, filtro de conteúdo WEB, filtro 

anti-spam, VPN, IDS/IPS, balanceamento de carga, QoS e Proxy reverso. 

o Características de cada dispositivo (UTM): 

 O equipamento deve ser de mesa e possuir altura máxima de 1U (44mm); 

 O equipamento deverá possuir fonte de alimentação externa operando nas 

tensões 110/220 V, com seleção automática de voltagem e freqüência de 50/60 

Hz.; 

 Possuir painel/led indicativo de on/off do uso de disco e interfaces de rede; 

 Possuir sistema operacional customizado especificamente para funções de 

UTM. Não serão aceitos sistemas de firewall que sejam executados sobre 

sistemas operacional em versões ou configurações distribuídas comumente no 

mercado, como o Novell NetWare, Microsoft Windows, Linux ou FreeBSD;  

 Possuir um throughput mínimo de 150 (cento e cinquenta) Mbps para tráfego 

comum; 

 Possuir um throughput mínimo de 60 (sessenta) Mbps para tráfego 

criptografado (AES); 

 Possuir no mínimo 1 (um) GB de memória RAM; 

 Capacidade de estabelecer no mínimo 50 (Cinqüenta) túneis VPN 

simultaneamente; 

 O equipamento deve suportar 50 (Cinqüenta) usuários logados simultaneamente 

para as regras de perfil de acesso; 

 Suportar 7.000 (sete mil) conexões simultâneas; 

 Possuir pelo menos 3 (Três) interfaces de rede Fast Ethernet 10/100 com leds 

indicativos de link e atividade localizados na frente do equipamento. As 

interfaces de rede deverão estar localizadas no painel de traz do equipamento; 
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 Possuir dispositivo de armazenamento interno de no mínimo 40 (Quarenta) GB; 

 Possuir interface para configuração e gerenciamento através de interface de 

linha de comando CLI (Command Line Interface); 

 Possuir pelo menos 1 (uma) porta USB para inserção de dispositivos externos; 

 No caso da porta(s) USB o equipamento deverá registrar as atividades 

de uso desta(s) porta(s), registrando informações, tais como: usuário que 

ativou ou desativou a porta, data e hora de ativação, etc.; 

 

 

 REDE: 

 Efetuar controle de tráfego por estado no mínimo para os protocolos TCP, UDP 

e ICMP baseados nos endereços de origem, destino e porta; 

 Suportar o Internet Protocol Versões 4 e 6 (IPv4 e IPv6); 

 Suportar o protocolo 802.1q, para uso e segmentação da rede com VLANs; 

 Capacidade para trabalhar com conversão de endereços e portas (NAT/NAPT) 

conforme RFC 3022; 

 Suportar no mínimo os seguintes protocolos de roteamento dinâmico: RIP1, 

RIP2 e OSPF; 

 O equipamento deverá suportar o registro do dispositivo dinamicamente, pelo 

seu endereço IP de WAN, em pelo menos 5 (cinco) provedores de serviços de 

DDNS; 

 Possuir mecanismo de forma a possibilitar o funcionamento transparente dos 

protocolos FTP, Real Áudio, Real Vídeo, RTSP, H.323 e PPTP mesmo quando 

acessados por máquinas através de conversão de endereços. Este suporte deve 

funcionar tanto para acessos de dentro para fora quanto de fora para dentro; 

 AUTENTICAÇÃO: 

 Prover autenticação de usuários para os serviços Telnet, FTP, HTTP, HTTPS e 

Gopher, utilizando as bases de dados de usuários e grupos de servidores 

Windows e Unix, de forma simultânea; 

 Permitir a utilização de LDAP, LDAP/SSL, LDAP/TLS, RADIUS, hardware 

tokens (SecureID ou equivalente), certificados X.509 (gravados em disco e/ou 

em tokens criptográficos/smartcards) e sistema S/KEY para a autenticação de 

usuários; 

 Permitir o cadastro dos usuários e grupos em base de dados própria por meio da 

interface de gerencia remota do dispositivo; 

 Permitir a integração com qualquer autoridade certificadora emissora de 

certificados X509 que seguir o padrão de PKI descrito na RFC 2459, inclusive 

verificando as CRLs (Certificates Revogation Lists) emitidas periodicamente 
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pelas autoridades, que devem ser obtidas automaticamente pelo dispositivo via 

protocolos HTTP e LDAP; 

 Permitir o controle de acesso por usuário, para plataformas Windows NT, 2000, 

2003, 2008, XP, Vista e Windows 7 de forma transparente (sem a necessidade 

do usuário digitar novamente a senha), para todos os serviços suportados, de 

forma que ao efetuar o logon na rede, um determinado usuário tenha seu perfil 

de acesso automaticamente configurado; 

 Possuir perfis de acesso hierárquicos; 

 Permitir a atribuição de perfil de acesso a usuário ou grupo de usuários de 

acordo com o endereço ou range IP do equipamento que o usuário esteja 

utilizando; 

 POLÍTICA DE TRÁFEGO: 

 Permitir o agrupamento das regras de filtragem por política; 

 Prover mecanismo que permita a especificação de datas de validade inicial e 

final, para regras de filtragem, individualmente (por regra); 

 Prover mecanismo que permita a especificação da validade para regras de 

filtragem, individualmente (por regra), por dia da semana e horário; 

 Permitir a visualização em tempo real de todas as conexões TCP e sessões UDP 

ativas através do dispositivo e a finalização de qualquer uma destas sessões ou 

conexões; 

 Permitir a geração de gráficos em tempo real, representando os serviços mais 

utilizados e as máquinas mais acessadas em dado momento; 

 Possibilitar o registro de toda a comunicação realizada através do firewall, e de 

todas as tentativas de abertura de sessões ou conexões que forem recusadas pelo 

mesmo; 

 Possuir mecanismo que permita capturar o tráfego de rede em tempo real 

(sniffer) via interface gráfica, com capacidade para exportação dos dados 

capturados para arquivo no mínimo em formato PCAP;  

 Permitir configuração de filtros para a captura do tráfego em tempo real, no 

mínimo por protocolo, endereço IP de origem e/ou destino e porta de origem 

e/ou destino, utilizando para tanto linguagem textual; 

 Permitir a visualização do tráfego de rede em tempo real (sniffer) tanto nas 

interfaces de rede do dispositivo quando nos pontos internos do mesmo: anterior 

e posterior à filtragem de pacotes, onde o efeito do NAT/NAPT (tradução de 

endereços) é eliminado; 

 Permitir a execução de até oito capturas de tráfego em tempo real 

simultaneamente, inclusive em pontos diferentes ou com filtros diferentes; 

 SEGURANÇA: 
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 Prover mecanismo contra ataques de falsificação de endereços (IP Spoofing) 

através da especificação da interface de rede pela qual uma comunicação deve 

se originar; 

 Prover proteção contra os ataques de negação de serviço SYN Flood, Land, Tear 

Drop e Ping O'Death; 

 Possuir mecanismo que limite o número máximo de conexões simultâneas de 

um mesmo cliente para um determinado serviço e/ou servidor; 

 Detectar automaticamente e inserir regras de bloqueio temporárias para 

varreduras de portas efetuadas contra o dispositivo ou contra qualquer máquina 

protegida por esse, mesmo que realizados em períodos maiores que 1 (um) dia; 

 Permitir integração com sistema detecção de intrusão (IDS) externo, permitindo 

que esses agentes insiram regras temporárias no dispositivo em caso de detecção 

de algum ataque, com duração pré-determinada, de forma automática; 

 Possuir sistema de prevenção de intrusão (IPS) nativo, permitindo o bloqueio 

do ataque em caso de detecção do mesmo; 

 Possuir filtro de aplicações de modo a permitir a identificação de padrões de 

dados dentro das conexões, possibilitando o tratamento automático (bloqueio, 

liberação ou redução/aumento de banda) de aplicações do tipo peer-to-peer, de 

download de arquivos, entre outros; 

 PROXIES ESPECIALIZADOS: 

 Possuir proxy SOCKS, permitindo que clientes da versão 4 e 5 deste protocolo 

acessem a Internet através do dispositivo; 

 Possuir mecanismo de filtragem de serviços RPC pelo nome do serviço ou, no 

caso de serviço sem nome pré-definido, pelo seu número; 

 Possuir Proxy nativo para tráfego HTTP, HTTPS, SIP, H323 e FTP 

 Possibilitar o gerenciamento completo e a implantação de quotas para 

navegação web a um determinado usuário ou a um grupo de usuários, de acordo 

com o perfil de acesso, sendo baseada em volume de dados ou em tempo de 

utilização do serviço; 

 O Proxy HTTP deverá possuir mecanismo que bloqueie Banners, Activex, Java, 

JavaScript, e ainda tentativas de navegação informando na URL apenas o 

número IP; 

 O Proxy HTTP deverá possuir sistema de cache interno, armazenando 

requisições WEB em disco local e possibilitar ainda a integração com servidores 

de cache WWW externos, inclusive utilizando ICP (Internet Cache Protocol); 

 Permitir visualização dos sites acessados em tempo real; 

 Permitir a inclusão de macros enviada para a página de redirecionamento (no 

caso de bloqueio de categorias) com a categoria na qual o site bloqueado se 

encontrava; 
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 Permitir a inserção de uma URL de redirecionamento para bloqueio por 

palavras-chave nas regras de perfil para HTTP, FTP, Gopher e tipos de arquivos 

bloqueados; 

 Permitir a filtragem de URLs, para os protocolos HTTP, HTTPS, FTP e Gopher, 

por usuário, permitindo a definição de perfis de acesso diferenciados para cada 

usuário ou grupo; 

 Permitir a remoção de anúncios em páginas HTML, sem que as mesmas percam 

formatação ou apresentem mensagens de erro; 

 Implementar Proxy transparente para o protocolo HTTP, de forma a dispensar 

a configuração dos browsers das máquinas clientes para a utilização das 

características dos dois itens acima; 

 Possibilitar a filtragem da linguagem Java script e de applets Java e Active-X 

em páginas WWW, para o protocolo HTTP; 

 Possuir capacidade para filtrar vírus utilizando para tanto um equipamento de 

antivírus remoto, de maneira que os arquivos possam ser verificados quanto à 

existência de vírus por um agente externo ao dispositivo, e assim não 

sobrecarregar o processamento da caixa; 

 Possuir capacidade de filtro para o MSN Messenger, possibilitando a definição 

de com quais usuários do MSN Messenger cada usuário ou grupo de usuário 

possa se comunicar; 

 Possibilitar controle do uso do serviço MSN Messenger, de acordo com o perfil 

de cada usuário ou grupo de usuários, de modo a definir, para cada perfil, se ele 

pode ou não realizar download e/ou upload de arquivos, além de limitar as 

extensões dos arquivos que podem ser enviados/recebidos; 

 Possibilitar a limitação do tempo diário máximo de uso do MSN Messenger que 

um determinado usuário ou grupo de usuários pode utilizar na comunicação 

com outros usuários. Este tempo deverá poder ser diferente para cada usuário 

ou grupo de usuários distinto; 

 Possibilidade de geração de gráficos de usuários conectados no MSN 

Messenger, quando utilizando proxy de aplicação – MSN; 

 Possibilidade de logar a conversação MSN dos usuários; 

 Possibilidade de passar antivírus nas trocas de arquivos do MSN; 

 Possibilidade de controle do uso baseado na versão do aplicativo MSN; 

 Possuir mecanismo de proxy SSL reverso, permitindo que VPNs cliente-

servidor sejam estabelecidas com o dispositivo, de forma transparente, e então 

redirecionadas para qualquer servidor interno da rede, sem o uso de cliente de 

criptografia específico e com autenticação opcional de usuários via certificados 

digitais padrão X.509; 
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 Permitir o uso certificados digitais com chaves de tamanho até 4096 bits no 

proxy SSL reverso; 

 Possuir mecanismo que limite opcionalmente o uso do proxy SSL reverso para 

serviços e servidores específicos de acordo com perfis de acesso atribuídos a 

usuários e grupos de usuários; 

 VPN: 

 Prover serviço VPN (Virtual Private Network) para pacotes IP e VPN SSL, com 

chaves de criptografia com tamanho igual ou superior a 128 bits, de forma a 

possibilitar a criação de canais seguros ou VPNs através da Internet; 

 Suportar padrão IPSEC, de acordo com as RFCs 2401 a 2412, de modo a 

estabelecer canais de criptografia com outros produtos que também suportem 

tal padrão; 

 Suportar a criação de túneis IP sobre IP (IPSEC Tunnel), de modo a possibilitar 

que duas redes com endereço inválido possam se comunicar através da Internet; 

 Mostrar, em tempo real, um gráfico de uso das VPNs IPSEC estabelecidas, 

permitindo auferir o tráfego em cada uma delas e as SPIs negociadas e ativas; 

 Possibilitar mecanismo de criação de VPNs entre máquinas Windows NT, 2000, 

2003, XP, Vista e Windows 7 e o dispositivo, com chaves de criptografia 

simétricas com tamanho igual ou superior a 128 bits; 

 Funcionar como um provedor de VPN para clientes, de modo a atribuir aos 

clientes endereços IPs das redes internas, colocando-os, virtualmente, dentro 

das mesmas (0 hops); 

 Prover cliente VPN para as plataformas Windows 2000, 2003, XP, Vista e 

Windows 7, que permita uso de chaves criptográficas simétricas com 128 ou 

mais bits; 

 O cliente de tunelamento de rede IP deverá ser, para clientes Windows, executar 

com privilégios básicos de usuário comum. Esta funcionalidade não é exigida 

apenas durante a primeira instalação do cliente; 

 Deverá ser possível configurar o endereço/range IP a ser atribuído a placa de 

rede virtual do cliente de VPN, bem como sua máscara de rede, endereços dos 

servidores DNS, endereço dos servidores WINS, rota default e rotas para sub-

redes; 

 No VPN cliente/firewall deverá ser possível a configuração do envio ou não de 

pacotes broadcast da rede onde o servidor se encontra para o cliente; 

 O cliente de VPN deverá possibilitar que seu funcionamento seja sincronizado 

ou não com o dial-up do Windows, possibilitando que ele estabeleça a VPN 

automática e imediatamente depois de se ter estabelecido uma conexão discada; 

 Na VPN cliente/firewall deve ser possível especificar e fixar quais são as portas 

usadas na comunicação entre o cliente e o servidor; 
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 Suportar VPN Failover (re-estabelecimento da VPN sobre um segundo enlace 

caso haja falha no enlace principal); 

 Prover funcionalidade de VPN SSL, com o estabelecimento do túnel VPN e 

autenticação via browser; 

 A conexão VPN SSL deverá ser totalmente transparente para o usuário final, de 

forma que seja realizado o download e instalação do applet, assim que 

necessários; 

 Deve ter a capacidade para fazer o download do Software Client da VPN SSL 

direto do dispositivo; 

 Disponibilidade de Software SSL-Client para no mínimo: Windows XP, 

Windows Vista e Windows 7; 

 Possuir funcionalidade Dead Peer Detection (DPD), ou similar; 

 A solução de VPN deverá trabalhar no mínimo com os seguintes protocolos: 

IPSEC, PPTP, L2TP, SSL; 

 MONITORAMENTO E ADMINISTRAÇÃO: 

 Possuir suporte ao protocolo SNMP (v1, 2 e 3), através de MIB2; 

 Permitir em tempo real a visualização de estatísticas do uso de CPU, memória 

do dispositivo, bem como o tráfego de rede em todas as interfaces do dispositivo 

através da interface gráfica remota, de forma gráfica ou em tabelas; 

 Caso o dispositivo utilize agentes externos para divisão de processamento 

(antivírus, filtro de conteúdo, IDS ou Anti-spam) o dispositivo deverá permitir 

a verificação em tempo real da comunicação com estes agentes; 

 Possuir sistema de alerta que informe o administrador através de e-mails, janelas 

de alerta na interface gráfica, execução de programas e envio de traps SNMP; 

 Permitir a criação de perfis de administração baseado em papéis (role-based), 

de forma a possibilitar a definição de diversos administradores para o 

dispositivo, cada um responsável por determinada tarefa da administração; 

 Permitir a conexão simultânea de vários administradores, sendo apenas um 

deles com poderes de alteração de configurações e os demais apenas de 

visualização das mesmas; 

 Permitir que o segundo administrador ao se conectar possa enviar uma 

mensagem ao primeiro através da interface de administração; 

 Fornecer gerência remota, com interface gráfica nativa, através de canal 

criptografado com chave de criptografia igual ou superior a 128 bits, para 

plataformas Windows Me, Windows NT/2000/XP/2003/2008/Vista/Windows 

7, Linux; 

 Capacidade para criação de entidades/objetos, que podem ser um IP, um range 

IP ou um dispositivo, etc. para facilitar a administração; 
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 Possibilitar drag-and-drop (arrastar e soltar) para criação e alteração de regras, 

por meio da interface gráfica; 

 A interface gráfica deverá possuir mecanismo que permita a gerência remota de 

múltiplos dispositivos sem a necessidade de se executar várias interfaces; 

 A interface gráfica deverá possuir assistentes para facilitar a configuração 

inicial e a realização das tarefas mais comuns na administração do dispositivo, 

incluindo a configuração de VPNs, NAT, perfis de acesso e regras de filtragem; 

 Possuir mecanismo que permita a realização de cópias de segurança (backups) 

e restauração remota, através da interface gráfica, sem necessidade do reinício 

do sistema; 

 Possuir mecanismo que possibilite a aplicação de correções e atualizações para 

o dispositivo de forma remota por meio da interface gráfica; 

 Possuir mecanismo anti-suicídio para a administração remota, evitando que o 

administrador perca o acesso ao dispositivo por uma configuração incorreta; 

 Permitir de integração com produto de gerenciamento centralizado de múltiplos 

dispositivos; 

 Possuir interface orientada a linha de comando (Command Line Interface) para 

a administração do dispositivo a partir do console; 

 Suportar o rollback (voltar para a versão anterior) de patches aplicados; 

 LOG: 

 Prover mecanismo de consulta às informações registradas (logs) por meio da 

interface gráfica de administração; 

 Possibilitar o armazenamento de seus registros (log e/ou eventos) em máquina 

remota em plataformas Windows Server (NT/2000/2003/2008) ou Unix, através 

de protocolo criptografado ou SYSLOG; 

 RELATÓRIOS: 

 Possibilitar a geração de pelo menos os seguintes tipos de relatório, publicados 

em formato HTML:  

 Máquinas mais acessadas;  

 Serviços mais utilizados;  

 Usuários que mais utilizaram serviços;  

 URLs mais visualizadas;  

 Categorias Web mais acessadas (em caso de existência de um filtro de 

conteúdo Web); 

 Maiores emissores/receptores de e-mail; 

 Possibilitar a geração de pelo menos os seguintes tipos de relatório com 

cruzamento de informações, mostrados em formato HTML: 
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 Máquinas acessadas X serviços bloqueados; 

 Usuários X URLs acessadas; 

 Usuários X categorias Web bloqueadas (quando utilizado com filtragem 

de conteúdo Web); 

 Possibilitar a geração dos relatórios dos dois itens acima sob demanda e através 

de agendamento diário, semanal e mensal; 

 Permitir publicação automatizada dos relatórios utilizando FTP em pelo menos 

três equipamentos distintos; 

 Permitir exportação dos logs no mínimo em formato TXT e CSV; 

 QOS: 

 Implementar mecanismo de divisão justa de largura de banda (QoS), permitindo 

a priorização de tráfego por regra de filtragem, por usuário ou ainda priorizando 

acesso a sites por categoria ou palavra-chave; 

 Implementar mecanismo de limitação de banda através da criação de canais 

virtuais, permitindo que os mesmos serem alocados por regra de filtragem e por 

usuário;  

 Permitir modificação (remarcação) de valores DSCP para o DiffServ; 

 Implementar no mínimo 07 classes de serviço distintas, com configuração do 

mapeamento e marcação para códigos DSCP através da interface gráfica; 

 Possuir suporte ao protocolo SNMP (v1, 2 e 3), com MIB2; 

 Suportar o uso simultâneo de múltiplos links em um mesmo firewall, de 

provedores distintos ou não, sendo o firewall o responsável por dividir o tráfego 

entre os distintos links; 

 Permitir o balanceamento de links com IPs dinâmicos para ADSL, ou outra 

tecnologia de banda larga que não utilize IP Fixo; 

 BALANCEAMENTO: 

 Implementar mecanismo de balanceamento de carga, permitindo com que 

vários servidores internos, sejam acessados externamente pelo mesmo endereço 

IP. O balanceamento de canal deverá monitorar os servidores internos e, em 

caso de queda de um destes, dividir o tráfego entre os demais, automaticamente; 

 Implementar mecanismo de persistência de sessão para o balanceamento de 

carga, através de diversas conexões, para quaisquer protocolos suportados pelos 

servidores sendo balanceados; 

 O balanceamento de carga deverá ainda possibilitar que os servidores sejam 

monitorados através do protocolo ICMP ou requisições HTTP. Ele deverá 

também possuir pelo menos dois algoritmos distintos de balanceamento; 

 Suportar a criação de clusters com tolerância a falhas, onde poderá trabalhar no 

mínimo de 2 formas, de acordo com a necessidade da instalação. Sendo elas: 
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 Os dois dispositivos são ligados em paralelo, com replicas do estado de 

conexões entre eles. O dispositivo secundário não estará tratando o 

tráfego, ele entrará em funcionamento para tratamento de tráfego 

somente quando o dispositivo principal cair, sem que se tenha perda de 

conexão ou de canal VPN; 

 Dois ou mais dispositivos devem estar em funcionamento 

simultaneamente, balanceando o tráfego de rede entre eles de forma 

automática e replicando configuração e estado das conexões também de 

forma automática, sem que se tenha perda de conexão ou de canal VPN 

no caso de falha de algum equipamento. Nesta modalidade, podem ser 

colocados até 64 firewalls em paralelo; 

 Sistema de Prevenção contra Intrusão para UTM: 

 Possuir sistema de prevenção de intrusão (IPS) nativo, permitindo seja inseridas 

regras temporárias no firewall em caso de detecção de algum ataque, com 

duração pré-determinada, de forma automática; 

 A base de assinaturas do sistema de IPS nativo deverá ser fornecida pelo período 

do contrato;  

 Possuir filtro de aplicações de modo a permitir a identificação de padrões de 

dados dentro das conexões, possibilitando o tratamento automático (bloqueio, 

liberação ou redução/aumento de banda) de aplicações do tipo peer-to-peer, de 

download de arquivos, entre outros; 

 Antivírus de Gateway para UTM: 

 Possuir verificação integrada de antivírus, de forma a poder verificar contra 

vírus todos os arquivos e/ou páginas web acessados ou baixados através dos 

protocolos HTTP e FTP em browser; 

 Deverão ser fornecidas todas as atualizações de software assim como a 

atualização da base de conhecimento (novas assinaturas e vacinas), sem custo 

adicional, por todo o período do contrato; 

 Deverá analisar os arquivos e verificar a presença de vírus. Na existência de um 

vírus, deverá tentar sua desinfecção. Caso não consiga, o arquivo deverá ser 

descartado; 

 Deverá permitir análise heurística de vírus, configurável pelo administrador; 

 Deverá possibilitar que o administrador configure de forma independente a 

detecção e bloqueio de pelo menos as seguintes ameaças digitais: spywares, 

jokes, dialers e ferramentas de hackers; 

 Deverá permitir a atualização automática da base de identificadores de vírus por 

meio de agendamento diário ou de hora em hora; 

 Deverá permitir a atualização sob demanda da base de assinaturas de vírus; 
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 Deverá ser capaz de analisar arquivos compactados no mínimo nos seguintes 

formatos: ZIP, Microsoft CAB, BZIP2 e TAR; 

 Deverá ser capaz de analisar arquivos executáveis compactados pelos 

programas UPX, AsPack, Petite, FSG e WWWPack32; 

 Deverá ser capaz de analisar arquivos compactados em até 20 níveis, mesmo 

com formatos diferentes; 

 Deverá ter proteção automática contra ataques do tipo “BZIP bomb” e similares; 

 Filtro de acesso WEB com atualização de URL´s para UTM: 

 Possuir capacidade para efetuar classificação de URLs, de maneira a bloquear 

acesso a páginas WEB, para usuários ou grupo deles, a partir de categorias 

genéricas; 

 Possuir pelo menos 70 categorias de classificação de URLs a serem consultadas 

no analisador de URLs do item anterior; 

 Deverão ser fornecidas todas as atualizações de software assim como a 

atualização da base de conhecimento (URLs categorizadas), sem custo 

adicional, por todo o período do contrato; 

 Possuir documento do fabricante atestando que as classificações de URLs são 

realizadas de forma manual, ou seja, não são feitas através de palavras-chave, 

evitando dessa forma a ocorrência de classificações errôneas; 

 Possibilitar agendamento mensal e semanal do download automático das 

atualizações das URLs; 

 Possuir mecanismo que permita fazer download apenas das novas atualizações 

diárias e não da base completa, de modo a economizar banda do link com a 

Internet; 

 Possui pelo menos 12.000.000 (Doze Milhões) de URLs classificadas; 

 Filtro de detecção de SPAM bayesiano para UTM: 

 Fornecimento de todas as atualizações de software assim como a atualização da 

base de conhecimento (novas regras de detecção de SPAM) por todo período do 

contrato; 

 Deverá avaliar as mensagens e atribuir uma nota a cada uma delas, que 

corresponda à probabilidade da mesma ser SPAM, variando de 0 a 100%; 

 As notas atribuídas às mensagens deverão ser calculadas utilizando-se bancos 

de dados com informações estatísticas obtidas de milhares de mensagens de e-

mail, e produzidas através de análise bayesiana; 

 Os bancos de dados com informações estatísticas deverão poder ser atualizados 

diária e automaticamente, através de download via Internet; 

 Deverá possuir dois modos distintos de atribuição de notas para as mensagens: 

um que prioriza a detecção de SPAM e outro que reduz os falso-positivos; 
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 Deverá possibilitar que os usuários realizem treinamento do banco de dados de 

mensagens informando, para cada mensagem recebida, se a mesma é ou não 

SPAM; 

 Permitir a criação de bases de dados de classificação distintas para cada usuário 

ou grupo de usuários, a fim de que cada base represente um perfil de usuário ou 

grupo de usuários específicos; 

 Permitir mecanismo que faça com que o treinamento de cada usuário seja 

aproveitado somente na base correspondente ao seu grupo ou usuário do 

sistema; 

 Permitir o backup e restauração das bases com os treinamentos dos usuários via 

interface de administração remota; 

 Deverá possuir plugins para realização do treinamento das mensagens pelo 

menos para os clientes de e-mail Microsoft Outlook e Thunderbird; 

 Deverá possuir mecanismo de treinamento de mensagens para os leitores de e-

mail para os quais não exista plugin disponível, através da modificação da 

mensagem original. Esta modificação deverá funcionar para qualquer cliente de 

e-mail que suporte a leitura de mensagens HTML; 

 Possibilitar o registro de todas as classificações e treinamentos realizados 

através do servidor, e de todas as tentativas de abertura de sessões ou conexões 

que forem recusadas pelo mesmo; 

 Possibilitar o registro de todas as operações envolvendo as bases de dados do 

sistema de detecção, tais como download, upload e recálculo; 

 Possibilitar registro da remoção, restauração ou criação de backup de bases; 

 Possuir mecanismo que permita a configuração do log (tempo de permanência 

das mensagens, tamanho de arquivo, etc) e visualização das mensagens de log 

através da interface gráfica; 

 Possibilitar o envio de registros para o sistema operacional (syslog no caso de 

sistemas UNIX e Event Viewer em Windows; 

 Configuração do Equipamento deverá ser via http ou HTTPS utilizando 

webbrowser sendo que toda sua configuração deverá ser em língua portuguesa; 

 

 Garantia de Hardware e Atualização de Software: 

 Garantia para hardware durante o período do contrato; 

 Atualização do software embarcado durante o período do contrato; 

 Atualização do sistema operacional embarcado durante o período do contrato; 

o No preço deverá estar incluído todo o software necessário para atender as 

características exigidas. 
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ANEXO IV - CPE do Ponto Concentrador e Administração 

 

CARACTERISTICAS DE HARDWARE  

 

O HARDWARE DEVERÁ SER COMPOSTO POR UM KIT DE DOIS 

EQUIPAMENTOS UM DE ACESSO OUTRO DE SEGURANÇA 

DESCRITOS ABAIXO: 

1. Acesso: 

Interface 

· Portas Ethernet a 10/100/1000 BaseT/Tx/SPFGigabit/ destas no mínimo duas 

óticas. 

· Porta de console (RS-232) 

Desempenho/resistência   

· Switch capacidade de processamento mínima 10 Gbps 

· Fonte de alimentação redundante 

VLAN 

· 4 K VLANs 

· Q-in-Q selectivo e tradução VLAN 

· VLAN baseado em MAC 

· VLAN baseado no protocolo 802.1v 

Qualidade de Serviço (QoS) 

· Filas de prioridade 802.1p/Multi-Layer CoS 

· Controlo da largura de banda por porta / fluxo (granulosidade até 64 kbps) 

· IP Multicast: IGMP v1/v2,/v3, MLD v1/v2, IGMP/MLD Snooping 

Gestão de tráfego 

· Encaminhamento estático1 

· Segmentação de tráfego 

· Port mirroring 

· Controlo de perturbações das transmissões  

· Agregação de ligação 802.3ad (até 8 grupos por dispositivo/8 portas por grupo) 

· Controlo da largura de banda até 64 kbps 

· Suporte RMON, SNMP, TRAP 

Configuração/Gestão 

· GUI com base na Web  

· Interface de linha de comando (CLI) 

· SNMP v.1, v.2c, v.3 

· Single IP Management (SIM)  

· Telnet client/server 
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2. Segurança (UTM): 

Hardware: 

Os equipamentos deverão possuir altura máxima 2U; 

 Deverão ser fornecidos todos os cabos, suportes, parafusos e porca 

gaiola para a instalação dos equipamentos em rack 19´´ padrão EIA 

310D; 

 Deverão ser fornecidos todos os cabos; 

 Dispor de fonte de alimentação com tensão de entrada de 110/220 

(manual), e freqüência de 60Hz; 

 Possuir led indicativo de on/off; 

 Possuir no mínimo 1 Gigabyte de memória RAM; 

 Possuir no mínimo 4 (quatro) interfaces de rede 10/100/1000 RJ 45; 

 Possuir throughput nominal no mínimo de 1000 Mbps; 

 Possuir throughput VPN 3DES nominal no mínimo de 189 Mbps; 

 As interfaces de rede devem estar disponibilizadas na frente do 

equipamento; 

 Suportar o protocolo 802.1q, com a possibilidade de criação de VLANs; 

 Possuir suporte ao protocolo SNMP (v1, 2 e 3), através de MIB2; 

 Suportar o uso simultâneo de múltiplos links em um mesmo firewall, de 

provedores distintos ou não, sendo o firewall o responsável por dividir o tráfego 

entre os distintos links; 

 Permitir o balanceamento de links com IPs dinâmicos para ADSL que não 

possuem IP Fixo.; 

 Possuir pelo menos 1 (uma) porta USB para inserção de dispositivos; 

 No caso da porta(s) USB o equipamento deverá registrar as atividades 

de uso desta(s) porta(s), registrando no LOG informações, tais como: 

usuário que ativou ou desativou a porta, data e hora de ativação, etc. 

 Capacidade para trabalhar com conversão de endereços e portas (NAT/NAPT) 

conforme RFC 3022. 

 Suportar protocolo IGMP para permitir roteamento multicast dinâmico; 

 Suportar no mínimo os seguintes protocolos de roteamento dinâmico: RIP1, 

RIP2 e OSPF; 

 Suportar o Internet Protocol Versões 4 e 6 (IPv4 e IPv6); 

 Efetuar controle de tráfego no mínimo para os protocolos TCP, UDP e ICMP 

baseados nos endereços de origem, destino e porta; 
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 Permitir o agrupamento das regras de filtragem por política; 

 O equipamento deverá suportar o registro do dispositivo dinamicamente, pelo 

seu endereço IP de WAN, num provedor de serviços de DDNS; 

 Prover mecanismo que permita a especificação de datas de validade inicial e 

final, para regras de filtragem, individualmente (por regra); 

 Prover mecanismo que permita a especificação da validade para regras de 

filtragem, individualmente (por regra), por dia da semana e horário; 

 Prover mecanismo contra ataques de falsificação de endereços (IP Spoofing) 

através da especificação da interface de rede pela qual uma comunicação deve 

se originar; 

 Prover proteção contra os ataques de negação de serviço SYN Flood, Land, Tear 

Drop e Ping O'Death; 

 Possuir mecanismo que limite o número máximo de conexões simultâneas de 

um mesmo cliente para um determinado serviço e/ou servidor; 

 Possuir proxy SOCKS, permitindo que clientes da versão 4 e 5 deste protocolo 

acessem a Internet através do firewall; 

 Possuir mecanismo de filtragem de serviços RPC pelo nome do serviço ou, no 

caso de serviço sem nome pré-definido, pelo seu número; 

 Detectar automaticamente e inserir regras de bloqueio temporárias para 

varreduras de portas efetuadas contra o firewall ou contra qualquer máquina 

protegida por esse, mesmo que realizados em períodos maiores que 1 (um) dia; 

 Permitir integração com sistema detecção de intrusão (IDS) externo, permitindo 

que esses agentes insiram regras temporárias no firewall em caso de detecção 

de algum ataque, com duração pré-determinada, de forma automática; 

 Possuir Proxy nativo para tráfego HTTP, HTTPS, SIP, H323 e FTP 

 O Proxy HTTP deverá possuir mecanismo que bloqueie Banners, Activex, Java, 

JavaScript, e ainda tentativas de navegação informando na URL apenas o 

número IP 

 Possuir mecanismo de forma a possibilitar o funcionamento transparente dos 

protocolos FTP, Real Áudio, Real Vídeo, RTSP, H.323 e Microsoft-PPTP 

mesmo quando acessados por máquinas através de conversão de endereços. Este 

suporte deve funcionar tanto para acessos de dentro para fora quanto de fora 

para dentro; 

 Possuir filtragem de alto nível para o aplicativo MSN Messenger, possibilitando 

a definição de com quais usuários do MSN Messenger cada usuário ou grupo 

de usuário possa pode se comunicar. 

 Possibilitar controle do uso do serviço MSN Messenger, de acordo com o perfil 

de cada usuário ou grupo de usuários, de modo a definir, para cada perfil, se ele 
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pode ou não realizar download e/ou upload de arquivos, além de limitar as 

extensões dos arquivos que podem ser enviados/recebidos. 

 Possibilitar a limitação do tempo diário máximo de uso do MSN Messenger que 

um determinado usuário ou grupo de usuários pode utilizar na comunicação 

com outros usuários. Este tempo deverá poder ser diferente para cada usuário 

ou grupo de usuários distinto. 

 Possibilidade de geração de gráficos de usuários conectados no MSN 

Messenger, quando utilizando proxy de aplicação – MSN. 

 Fornecer criptografia e autenticação de pacotes IP, com chaves de criptografia 

com tamanho igual ou superior a 128 bits, de forma a possibilitar a criação de 

canais seguros ou VPNs através da Internet para redes protegidas por outro 

firewall igual ou compatível; 

 Suportar padrão IPSEC, de acordo com as RFCs 2401 a 2412, de modo a 

estabelecer canais de criptografia com outros produtos que também suportem 

tal padrão; 

 Suportar a criação de túneis IP sobre IP (IPSEC Tunnel), de modo a possibilitar 

que duas redes com endereço inválido possam se comunicar através da Internet; 

 Mostrar, em tempo real, um gráfico de uso das VPNs IPSEC estabelecidas. 

permitindo auferir o tráfego passante em cada uma delas e as SPIs negociadas 

e ativas. 

 Possibilitar mecanismo de criação de VPNs entre máquinas Windows NT, 2000, 

2003 e XP e o firewall, com chaves de criptografia simétricas com tamanho 

igual ou superior a 128 bits; 

 Funcionar como um provedor de VPN para clientes, de modo a atribuir aos 

clientes endereços IPs das redes internas, colocando-os, virtualmente, dentro 

das mesmas (0 hops). 

 Prover clientes VPNs para as plataformas Windows 2000, 2003 e XP todos 

utilizando chaves criptográficas simétricas de 128 bits ou mais. 

 Permitir a utilização de módulos de hardware (placas aceleradoras) 

criptográficos, inclusive para a geração de números aleatórios fortes.  

 Possuir mecanismo de proxy SSL reverso, permitindo que VPNs cliente-

servidor sejam estabelecidas com o firewall, de forma transparente, e então 

redirecionadas para qualquer servidor interno da rede, sem o uso de cliente de 

criptografia específico e com autenticação opcional de usuários via certificados 

digitais padrão X.509.  

 Permitir o uso certificados digitais com chaves de tamanho até 4096 bits no 

proxy SSL reverso. 

 Possuir mecanismo que limite opcionalmente o uso do proxy SSL reverso para 

serviços e servidores específicos de acordo com perfis de acesso atribuídos a 

usuários e grupos de usuários. 
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 Possibilitar no mínimo 50 canais VPN client-to-site simultaneamente; 

 Possibilitar no mínimo 100 canais VPN site-to-site; 

 Permitir a criação de perfis de administração baseado em regras (role-based), 

de forma a possibilitar a definição de diversos administradores para o firewall, 

cada um responsável por determinada tarefa da administração; 

 Fornecer gerência remota, com interface gráfica nativa, através de canal 

criptografado com chave de criptografia igual ou superior a 128 bits, para 

plataformas Windows Me, Windows NT/2000/XP/2003, Linux; 

 Fornecer interface gráfica para no mínimo 200 usuários; 

 Capacidade para criação de entidades, que pode ser um range IP ou um 

dispositivo, etc. para facilitar a administração. 

 A interface gráfica deverá possuir mecanismo que permita a gerência remota de 

múltiplos firewalls sem a necessidade de se executar várias interfaces; 

 A interface gráfica deverá possuir assistentes para facilitar a configuração 

inicial e a realização das tarefas mais comuns na administração do firewall, 

incluindo a configuração de VPNs, NAT, perfis de acesso e regras de filtragem; 

 Possuir mecanismo que permita a realização de cópias de segurança (backups) 

e restauração remota, através da interface gráfica, sem necessidade do reinício 

do sistema; 

 Possuir mecanismo que possibilite a aplicação de correções e atualizações para 

o firewall de forma remota por meio da interface gráfica; 

 Possuir mecanismo anti-suicídio para a administração remota, evitando que o 

administrador perca o acesso ao firewall por uma configuração incorreta; 

 Permitir a visualização em tempo real de todas as conexões TCP e sessões UDP 

ativas através do firewall e a finalização de qualquer uma destas sessões ou 

conexões; 

 Possibilitar o gerenciamento completo e a implantação de quotas para 

navegação web a um determinado usuário ou a um grupo de usuários, de acordo 

com o perfil de acesso, sendo baseada em volume de dados ou em tempo de 

utilização do serviço; 

 Permitir visualização dos sites acessados em tempo real; 

 Permitir a geração de gráficos em tempo real, representando os serviços mais 

utilizados e as máquinas mais acessadas em dado momento; 

 Permitir em tempo real a visualização de estatísticas do uso de CPU, memória 

da máquina onde o firewall está rodando e tráfego de rede em todas as interfaces 

do Firewall através da interface gráfica remota em forma gráfica ou em tabelas; 

 Permitir a verificação em tempo real da comunicação com os agentes externos 

utilizados pelo firewall, tais como servidores de antivírus, filtros de conteúdo 

Web, IDS e anti-SPAM; 
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 Permitir a conexão simultânea de vários administradores, sendo um deles com 

poderes de alteração de configurações e os demais apenas de visualização das 

mesmas. Permitir que o segundo ao se conectar possa enviar uma mensagem ao 

primeiro através da interface de administração. 

 Possibilidade de integração com produto de gerenciamento centralizado de 

múltiplos firewalls descrito neste documento. 

 Possuir interface orientada a linha de comando para a administração do firewall 

a partir do console; 

 Possibilitar o registro de toda a comunicação realizada através do firewall, e de 

todas as tentativas de abertura de sessões ou conexões que forem recusadas pelo 

mesmo; 

 Prover mecanismo de consulta às informações registradas integrado à interface 

gráfica de administração; 

 Possibilitar o armazenamento de seus registros (log e/ou eventos) em máquina 

remota, através de protocolo criptografado, em plataformas Windows NT/2000 

ou Unix; 

 Possibilitar a recuperação dos registros de log e/ou eventos armazenados em 

máquina remota, através de protocolo criptografado, de forma transparente 

através da interface gráfica; 

 Possibilitar a análise dos seus registros (log e/ou eventos) por pelo menos um 

programa analisador de log disponível no mercado; 

 Possuir sistema de respostas automáticas que possibilite alertar imediatamente 

o administrador através de e-mails, janelas de alerta na interface gráfica, 

execução de programas e envio de Traps SNMP; 

 Possibilitar a geração de pelo menos os seguintes tipos de relatório, mostrados 

em formato HTML:  

 Máquinas mais acessadas;  

 Serviços mais utilizados;  

 Usuários que mais utilizaram serviços;  

 URLs mais visualizadas;  

 Categorias Web mais acessadas (em caso de existência de um filtro de conteúdo 

Web),  

 Maiores emissores/receptores de e-mail; 

 Possibilitar a geração de pelo menos os seguintes tipos de relatório com 

cruzamento de informações, mostrados em formato HTML: 

 Máquinas acessadas X serviços bloqueados,  

 Usuários X URLs acessadas,  
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 Usuários X categorias Web bloqueadas (em caso de utilização de um filtro de 

conteúdo Web); 

 Possibilitar a geração dos relatórios dos dois itens acima sob demanda e através 

de agendamento diário, semanal e mensal. 

 Permitir publicação automatizada utilizando FTP em pelo menos três servidores 

web distintos; 

 Possuir mecanismo que permita inspecionar o tráfego de rede em tempo real 

(sniffer) via interface gráfica, com capacidade para exportação dos dados 

visualizados para arquivo em formato PCAP  

 Na inspeção de tráfego em tempo real permitir aplicação de filtro para 

visualização dos pacotes por protocolo, endereço IP origem e/ou destino e porta 

IP origem e/ou destino, utilizando linguagem textual. 

 Permitir a visualização do tráfego de rede em tempo real (sniffer) tanto nas 

interfaces de rede do Firewall quando nos pontos internos do mesmo: anterior e 

posterior à filtragem de pacotes, onde o efeito do NAT (tradução de endereços) 

é eliminado. 

 Permitir a execução de até oito análises de tráfego em tempo real 

simultaneamente, inclusive em pontos diferentes ou com filtros diferentes. 

 Permitir a inclusão de uma macro enviada para a página de redirecionamento 

(no caso de bloqueio de categorias) com a categoria na qual o site bloqueado se 

encontrava. 

 Permitir a inserção de uma URL de redirecionamento para bloqueio por 

palavras-chave nas regras de perfil para HTTP, FTP, Gopher e tipos de arquivos 

bloqueados; 

 Permitir a filtragem de URLs, para os protocolos HTTP, HTTPS, FTP e Gopher, 

por usuário, permitindo a definição de perfis de acesso diferenciados para cada 

usuário ou grupo; 

 Permitir a remoção de anúncios em páginas HTML, sem que as mesmas percam 

formatação ou apresentem mensagens de erro; 

 Implementar Proxy transparente para o protocolo HTTP, de forma a dispensar 

a configuração dos browsers das máquinas clientes para a utilização das 

características dos dois itens acima; 

 Possibilitar a filtragem da linguagem Java script e de applets Java e Active-X 

em páginas WWW, para o protocolo HTTP; 

 Ter capacidade para se integrar a um servidor de antivírus remoto, de maneira 

que os arquivos possam ser verificados quanto à existência de vírus por um 

agente externo ao firewall, e assim não sobrecarregar o processamento da 

máquina. 
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 Ter capacidade para se integrar a pelo menos um produto classificador de URLs, 

de forma a bloquear o acesso a páginas WEB, para usuários ou grupos, a partir 

de categorias genéricas; 

 Prover autenticação de usuários para os serviços Telnet, FTP, HTTP, HTTPS e 

Gopher, utilizando as bases de dados de usuários e grupos de servidores NT e 

Unix, de forma simultânea; 

 Permitir a utilização de LDAP, LDAP/SSL, LDAP/TLS, RADIUS, hardware 

tokens (SecureID ou equivalente), certificados X509 (gravados em disco e/ou 

em tokens criptográficos/smartcards) e sistema S/KEY para a autenticação de 

usuários; 

 Permitir o cadastro manual dos usuários e grupos diretamente na interface de 

gerencia remota do Firewall, caso onde se dispensa um autenticador remoto para 

o mesmo. 

 Permitir a integração com qualquer autoridade certificadora emissora de 

certificados X509 que seguir o padrão de PKI descrito na RFC 2459, inclusive 

verificando as CRLs emitidas periodicamente pelas autoridades, que devem ser 

obtidas automaticamente pelo firewall via protocolos HTTP e LDAP; 

 Permitir o controle de acesso por usuário, para plataformas Windows Me, NT, 

2000, 2000, XP de forma transparente, para todos os serviços suportados, de 

forma que ao efetuar o logon na rede, um determinado usuário tenha seu perfil 

de acesso automaticamente configurado; 

 Possuir perfis de acesso hierárquicos; 

 Permitir a restrição de atribuição de perfil de acesso a usuário ou grupo 

dependendo do endereço IP da máquina que o usuário esteja utilizando 

 Permitir a filtragem de e-mails pelo seu conteúdo, através da definição de 

palavras-chave e a sua forma de pesquisa; 

 Possibilitar a remoção de arquivos anexados a e-mails, através dos protocolos 

SMTP e POP3, baseado em seus nomes ou tipos mime. Ao remover um arquivo, 

o firewall deverá possibilitar o envio de avisos ao emissor, receptor e 

administrador da rede; 

 Permitir a consulta automática a pelo menos duas RTBL “Real Time Black 

Lists”, definíveis pelo usuário, contra SPAM, de forma a não receber e-mails 

enviados por servidores cadastrados nesta(s) lista(s); 

 Implementar mecanismo de limitação de banda através da criação de canais 

virtuais, permitindo que os mesmos serem alocados por regra de filtragem e por 

usuário; 

 Suportar o rollback de patches aplicados; 

 Implementar mecanismo de divisão justa de largura de banda (QoS), 

permitindo a priorização de tráfego por regra de filtragem, por usuário e acesso 

a sites por categoria ou palavra-chave; 
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 Implementar coleta de informações estatísticas sobre o tráfego passando através 

do firewall, possibilitando a geração automática de relatórios e gráficos que 

discriminem o tráfego por regra de filtragem e por usuário; 

 Implementar mecanismo de balanceamento de carga, permitindo com que 

vários servidores internos, sejam acessados externamente pelo mesmo endereço 

IP. O balanceamento de canal deverá monitorar os servidores internos e, em 

caso de queda de um destes, dividir o tráfego entre os demais, automaticamente; 

 Implementar mecanismo de persistência de sessão para o balanceamento de 

carga, através de diversas conexões, para quaisquer protocolos suportados pelos 

servidores sendo balanceados; 

 O balanceamento de carga deverá ainda possibilitar que os servidores sejam 

monitorados através do protocolo ICMP ou requisições HTTP. Ele deverá 

também possuir pelo menos dois algoritmos distintos de balanceamento. 

 Possibilidade de integração com filtro de conteúdo para WEB externo descrito 

neste documento. 

 Possibilidade de integração com sistema de anti-Spam para e-mail externo 

descrito neste documento. 

 Possibilidade de integração com sistema de Antivírus para HTTP e e-mail 

externo descrito neste documento. 

 Suportar a criação de clusters com tolerância a falhas, onde poderá trabalhar de 

2 formas, de acordo com a necessidade da instalação. São elas: 

 Os dois firewalls são ligados em paralelo, com replicas de conexões entre eles. 

O firewall secundário não estará tratando o tráfego, ele somente será utilizado 

quando o principal cair, sem que se tenha perda de conexão ou de canal VPN. 

 Dois ou mais firewalls devem estar em funcionamento simultaneamente, 

balanceando o tráfego de rede entre eles de forma automática e replicando 

configuração e estado das conexões também de forma automática, sem que se 

tenha perda de conexão ou de canal VPN no caso de falha de algum 

equipamento. Nesta modalidade, podem ser colocados até 64 firewalls em 

paralelo. 

 Sistema de Prevenção contra Intrusão 

 Possuir sistema de prevenção de intrusão (IPS) nativo, permitindo seja inseridas 

regras temporárias no firewall em caso de detecção de algum ataque, com 

duração pré-determinada, de forma automática; 

 A base de assinaturas do sistema de IPS nativo deverá ser fornecida por um 

período de 12 meses (01 ano);  

 Possuir filtro de aplicações de modo a permitir a identificação de padrões de 

dados dentro das conexões, possibilitando o tratamento automático (bloqueio, 

liberação ou redução/aumento de banda) de aplicações do tipo peer-to-peer, de 

download de arquivos, entre outros; 
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 Analisador de conteúdo WEB para firewall 

 Possuir capacidade para efetuar classificação de URLs, de maneira a bloquear 

acesso a páginas WEB, para usuários ou grupo deles, a partir de categorias 

genéricas; 

 Possuir pelo menos 60 categorias de classificação de URLs a serem consultadas 

no analisador de URLs do item anterior; 

 Deverá ser fornecida todas as atualizações de software assim como a atualização 

da base de conhecimento (URLs categorizadas), sem custo adicional, por um 

período de 12 meses (01 ano); 

 Possuir documento do fabricante atestando que as classificações de URLs são 

realizadas de forma manual, ou seja, não são feitas através de palavras-chave, 

evitando dessa forma a ocorrência de classificações errôneas; 

 Possibilitar agendamento mensal e semanal do download automático das 

atualizações das URLs; 

 Possuir mecanismo que permita fazer download apenas das novas atualizações 

diárias e não da base completa, de modo a economizar banda do link com a 

Internet; 

 Possui pelo menos 9.000.000 URLs classificadas; 

 Antivírus de Gateway 

 Possuir verificação integrada de antivírus, de forma a poder verificar contra 

vírus todos os arquivos e/ou páginas web acessados ou baixados através dos 

protocolos HTTP e FTP em browser; 

 Deverá analisar os arquivos e verificar a presença de vírus. Na existência de um 

vírus, deverá tentar sua desinfecção. Caso não consiga, o arquivo deverá ser 

descartado; 

 Deverá permitir análise heurística de vírus, configurável pelo administrador; 

 Deverá possibilitar que o administrador configure de forma independente a 

detecção e bloqueio de pelo menos as seguintes ameaças digitais: spywares, 

jokes, dialers e ferramentas de hackers; 

 Deverá permitir a atualização automática da base de identificadores de vírus por 

meio de agendamento diário ou de hora em hora; 

 Deverá permitir a atualização sob demanda da base de assinaturas de vírus; 

 Deverá ser capaz de analisar arquivos compactados no mínimo nos seguintes 

formatos: ZIP, ARJ, LHA, Microsoft CAB, ZOO, ARC, LZOP, RAR, BZIP2 e 

TAR; 

 Deverá ser capaz de analisar arquivos executáveis compactados pelos 

programas UPX, AsPack, PEPack, Petite, Telock, FSG, Crunch e 

WWWPack32; 
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 Deverá ser capaz de analisar arquivos compactados em até 20 níveis, mesmo 

com formatos diferentes; 

 Deverá ter proteção automática contra ataques do tipo “BZIP bomb” e similares; 

 Deverá ser fornecida todas as atualizações de software assim como a atualização 

da base assinatura de vírus, sem custo adicional, por um período de 12 meses 

(01 ano); 

 Sistema de Monitoramento Integrado. 

 Deverá gerar de relatórios diários, semanais e mensais, contendo informações 

pré-configuradas, tal como: gráficos de desempenho dos elementos existentes 

nos ativos monitorados.  

 O sistema deverá permitir o envio dos relatórios de forma automática por e-mail 

no formato pdf. 

 Deverá possibilitar geração de mapa customizado da rede, com informações de 

banda dos links utilizados e porcentagem de utilização com relação ao total 

disponível, para permitir ampla visualização do ambiente de rede e dos ativos 

monitorados, com fácil acesso ao monitoramento destes ativos e atualização em 

tempo real; 

 Deverá possibilitar geração de gráficos de utilização dos ativos em tempo real;  

 Deverá monitorar o tempo de resposta de uma autenticação de uma página WEB 

através de usuário/senha. Gerando relatório gráfico do tempo de resposta do 

serviço. 

 Deverá possibilitar a coleta de dados via SNMP por meio de outra porta, que 

não a padrão. 

 Deverá possuir sistema de alerta automatizado que permita informar por meio 

de SMTP (e-mail) quando ocorrer eventos críticos, ou pré-configurados; 

 O sistema deverá funcionar em regime 24x7, durante o período do contrato; 

 Quando por meio do SNMP o ativo monitorado informar, deverá gerar alerta a 

partir do acontecimento das seguintes situações: 

 Alerta de alta utilização de memória; 

 Alerta de alta utilização do processador; 

 Alerta de alta utilização das interfaces de rede; 

 Alerta de alta utilização do disco do ativo de rede; 

 Alerta de alta utilização de um determinado serviço que passe pelo ativo 

monitorado; 

 Alerta quando o ativo de rede estiver indisponível; 

 Alerta quando um determinado serviço do ativo estiver indisponível; 

 Alerta de alto número de processos; 
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 Alerta de alto número de utilização de memória de um determinado processo; 

 Alerta de alto número de utilização de CPU de um determinado processo; 

 Alerta de alto número de ARPs na tabela de ARP dos ativos de rede; 

 Deverá possibilitar de geração de gráficos quanto ao número de processos do 

ativo de rede; 

 Possibilitar geração de gráficos quanto à quantidade de memória de cada 

processo do ativo de rede; 

 Possibilitar geração de tela de monitoramento de todos os ativos sendo 

monitorados com seu estado sendo atualizados periodicamente; 

 Deverá possibilitar verificação de notificações geradas de acordo com: 

 Tipo de notificação;  

 Nome de host; 

 Período de notificação;  

 Nome de contato; 

 Possibilitar geração de tela de resumo do sistema de monitoramento, mostrando 

numero de notificações na semana, estado de ativos e serviços, disponibilidade 

de ativos, dados de licença e dados de ultima coleta; 

 Possibilitar geração de gráficos de utilização de CPU e memória de processos 

específicos do firewall; 

 Possibilitar geração de gráficos de trafego por regra; 

 Possibilitar geração de gráficos de tráfego por perfil de acesso; 

 Possibilitar geração de gráficos de numero de usuários autenticados; 

 Possibilitar geração de gráficos por IPs bloqueados; 

 Possibilitar geração de gráficos do número de conexões TCP por porta de 

origem e destino que estão passando pelo firewall; 

 Possibilitar geração de gráficos do número de conexões UDP por porta de 

origem e destino que estão passando pelo firewall; 

 Possibilitar geração de gráficos de cada serviço que passe pelo firewall; 

 Possibilitar geração de gráficos de usuários conectados via túnel de VPN; 

 Possibilitar geração de gráficos de usuários conectados no MSN Messenger, 

quando utilizando proxy MSN Messenger do firewall; 

 Possibilitar geração de gráficos de numero de processos utilizados no Proxy 

WWW; 

 Possibilitar geração de gráficos de numero de processos utilizados no Proxy 

SMTP; 

 Possibilitar geração de gráficos de utilização links IPSEC; 
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 Possibilitar geração de gráficos de conexões de administração no Firewall; 

 Possibilitar geração de gráficos de quantidade de perfis de acesso; 

 Possibilitar geração de gráficos de quantidade de regras de filtragem; 

 Possibilitar geração de gráficos de quantidade de regras de NAT; 

 Possibilitar geração de alertas de máximo de CPU e memória utilizados 

por  processos específicos do firewall; 

 Possibilitar geração de alerta de valor máximo de utilização tráfego por perfil 

de acesso;  

 Possibilitar geração de alerta de numero máximo de usuários autenticados; 

 Possibilitar geração de alerta na ocorrência de IP bloqueados; 

 Possibilitar geração de alerta na ocorrência de quantidade especifica de 

conexões  TCP por porta de origem e destino; 

 Possibilitar geração de alerta na ocorrência de quantidade especifica de 

conexões  UDP por porta de origem e destino; 

 Possibilitar geração de alerta na ocorrência de quantidade máxima de usuários 

conectados via túnel de VPN; 

 Possibilitar geração de alerta de quantidade máxima de usuários conectados no 

MSN Messenger, quando utilizando proxy MSN Messenger; 

 Possibilitar geração de alerta de tempo Maximo de usuários conectados no MSN 

Messenger, quando utilizando Proxy MSN Messenger 

 Possibilitar geração de alerta de numero máximo de processos utilizados no 

Proxy WWW; 

 Possibilitar geração de alerta de quantidade máxima de utilização CPU de Proxy 

WWW; 

 Possibilitar geração de alerta de quantidade máxima de utilização de memória 

de Proxy WWW; 

 Possibilitar geração de alerta de quantidade máxima de utilização CPU de Proxy 

SMTP; 

 Possibilitar geração de alerta de quantidade máxima de utilização de memória 

de Proxy SMTP; 

 Possibilitar geração de alerta na tentativa de conexão de administração no 

Firewall; 

 Configuração do Equipamento deverá ser via http ou HTTPS utilizando 

webbrowser sendo que toda sua configuração deverá ser em língua portuguesa; 

 Garantia de Hardware e Atualização de Software 

 Garantia de 12 meses (um ano) para hardware 
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 Atualização por 12 meses (um ano) do software embarcado 

 Atualização do sistema operacional, embarcado. 

 No preço deverá estar incluído todo o software necessário para rodar o firewall 

em uma máquina, bem como as atualizações para todas as versões do produto 

que forem lançadas em um período de 12 meses (um ano), sem custo adicional. 

 

 

 

 

 

 


