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Anexo I 
TERMO DE REFERÊNCIA – TR 
Pregão Eletrônico nº 018/2011 

 
1 – DO OBJETO 

1.1 - Prestação de serviços de infraestrutura tecnológica de conectividade e de segurança lógica, 
com fornecimento de equipamentos e de licenças de software, bem como instalação, suporte 
técnico e manutenção e treinamento, destinados à implantação do Complexo da Cidade da 
Polícia. 

2 - DA INFRAESTRUTURA 

2.1 - SWITCHES TIPO A - Camada Núcleo da Rede Campus e Data Center 

a)  A Camada deverá ser composta por switches nível 3 de alta capacidade, que deverão 
ser interligados de forma a operar como uma única entidade lógica. As camadas de 
Núcleo da Rede Campus e Data Center, devem ser totalmente separadas, fisicamente 
ou logicamente. Para a garantia de compatibilidade e de integração de funcionalidades, 
os elementos destas camadas deverão ser do mesmo fabricante. 

2.1.1 - Especificação mínima: 

a) Deve possuir estrutura de chassis modular, para instalação em rack padrão EIA 19”, 
com no mínimo 16 (dezesseis) slots para inserção exclusiva de módulos com interfaces 
de comunicação (I/O), excluindo-se os slots para módulos de controle, módulos para 
supervisão, módulos para switch fabric , módulos de roteamento, módulos de 
gerenciamento , fontes de alimentação e módulos de ventilação. 

2.1.1.1 - Interfaces: 

a) Possuir no mínimo, 08 portas 10 Gigabit Ethernet, com módulo de alto desempenho 
projetado para redes Ethernet de missão-crítico. Garantia de taxa de 10 Gigabit por 
porta, interface de fibra (modo XL) com taxa de transferência para o backplane de 
80gigas. 

b) Possuir, no mínimo, 48 portas gigabit ethernet, full-duplex, para fibras óticas multímodo, 
populadas, por no mínimo, 26 transceivers padrão SX; 

c) Possuir, no mínimo, 32 portas 10 gigabit ethernet, full-duplex, para fibras óticas 
multimodo e seus respectivos transceivers suportando distancias de até 300 metros; 

d) Possuir, no mínimo, 48 portas Ethernet 10/100/1000 com autosensing de velocidade e 
com conectores RJ-45; 

e) Possuir suporte a tecnologia Fibre Channel over Ethernet (FCoE);  

f) Deverão ser fornecidos os GBIC ou SFP necessários para todas as portas, inclusive 
portas existentes nos módulos de supervisão; 

g) Possuir LEDs para a indicação do status das portas e atividade; 

h) Todas as portas Ethernet 10/100/1000 devem suportar configuração Half-Duplex e Full-
Duplex, com a opção de negociação automática; 

i) Possuir capacidade de associação das portas 1000Base-SX, no mínimo, em grupo de 
oito portas, formando uma única interface lógica com as mesmas facilidades das 
interfaces originais, compatível com a norma IEEE 802.3ad; 
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j) Possuir capacidade de associação das portas 10/100/1000, no mínimo, em grupo de 
oito portas, formando uma única interface lógica com as mesmas facilidades das 
interfaces originais, compatível com a norma IEEE 802.3ad; 

k) Permitir a agregação de portas que residam em módulos diferentes do switch; 

l) Possibilitar a configuração dinâmica de portas por software, permitindo a definição de 
portas ativas/inativas; 

m) Possuir capacidade de encaminhamento de pacotes camadas 2 e 3 local, ou seja, 
diretamente no módulo de interface.  

n) Para o atendimento destes requisitos não serão aceitas interfaces que estejam 
instaladas em módulos de controle, placas supervisoras ou semelhantes.  

o) Implementar VLANs por porta; 

p) Implementar VLANs compatíveis com o padrão IEEE 802.1q; 

q) Implementar mecanismo de seleção de quais VLANS serão permitidas através de trunk 
802.1q. Deve ser permitida a configuração dessa seleção de forma dinâmica. 

2.1.1.2 - Alta Disponibilidade: 

a) Possuir módulos de supervisão redundantes, sendo cada módulo capaz de suportar 
sozinho o controle da operação de todos os módulos de interface do switch em 
capacidade máxima; 

b) Possuir configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para a 
implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação; 

c) Possuir porta de console para ligação, direta e através de modem, de terminal RS-232 
para acesso à interface de linha de comando. Poderá ser fornecida porta de console 
com interface USB; 

d) Possuir separação do plano de controle do plano de dados através de módulos 
controle/supervisão e módulos switching fabric independentes e redundantes; 

e) Os módulos de switching fabric deverão ser fornecidos com redundância N+1; 

f) Suportar simultaneamente em sua memória Flash (ou semelhante), duas imagens do 
sistema operacional entregue com a solução; 

g) Possuir módulos de ventilação redundantes e hot swappable; 

h) Possuir sistema operacional modular; Deverá permitir a aplicação de patches no 
sistema operacional; 

i) Permitir a atualização de software sem perda de pacotes (ISSU – In Services Software 
Upgrades);  

j) Deverá suportar funcionalidade que permita a configuração de “Link Aggregation” entre 
dois equipamentos de mesma família com dois equipamentos de uma camada lógica 
inferior, seja ele distribuição os servidores. Desta forma simulando a existência de 
apenas 01 (um) único link lógico entre cada camada (Multi Chassis Link Agregation ou 
Multi Chassis Etherchannel). O único link lógico entre as camadas deve eliminar 
convergência do Spanning Tree, possibilitando o tráfego simultâneo por mais de uma 
conexão. 
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2.1.1.3 - Fonte de Alimentação: 

a) Possuir, no mínimo, 4 (quatro) fontes de alimentação redundante AC bivolt, com seleção 
automática de tensão (na faixa de 100 a 240V) e freqüência (de 50/60 Hz). As fontes 
deverão possuir alimentação independente, a fim de permitir a sua conexão a circuitos 
elétricos distintos; 

b) Possuir cabo de alimentação para a fonte com, no mínimo, 1,80m (um metro e oitenta 
centímetros) de comprimento. 

2.1.1.4 - Gerenciamento: 

a) Implementar os padrões abertos de gerência de rede SNMPv2c e SNMPv3, incluindo a 
geração de traps; 

b) Suportar SNMP sobre IPv6; 

c) Implementar pelo menos os seguintes níveis de segurança para SNMP versão 3: 

d) Sem autenticação e sem privacidade (noAuthNoPriv); 

e) Com autenticação e sem privacidade (authNoPriv); 

f) Com autenticação e com privacidade (authPriv) utilizando algoritmo de criptografia AES. 

g) Possuir suporte a MIB II, conforme RFC 1213; 

h) Implementar a MIB privativa que forneça informações relativas ao funcionamento do 
equipamento; 

i) Possuir descrição completa da MIB implementada no equipamento, inclusive a extensão 
privativa; 

j) Possibilitar a obtenção da configuração do equipamento através do protocolo SNMP; 

k) Possuir armazenamento interno das mensagens de log geradas pelo equipamento de 
no mínimo 1024 bytes;  

l) Possibilitar a obtenção via SNMP de informações de capacidade e desempenho da 
CPU, memória e portas; 

m) Permitir o controle da geração de traps por porta, possibilitando restringir a geração de 
traps a portas específicas; 

n) Implementar nativamente 2 grupos RMON (Alarms e Events); 

o) Possibilidade de criação de versões de configuração e suporte a “rollback” da 
configuração para versões anteriores. 

2.1.1.5 -  Protocolos: 

a) Implementar o protocolo NTP (Network Time Protocol); 

b) Implementar DHCP Relay; 

c) Implementar o protocolo VRRP ou mecanismo similar de redundância de gateway; 

d) Permitir o encaminhamento de “jumbo frames” (pacotes de 9016 bytes). 

2.1.1.6 -  Roteamento: 

a) Implementar roteamento estático; 

b) Implementar roteamento dinâmico RIPv2 (RFC 2453 e 2082); 
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c) Implementar protocolo de roteamento dinâmico OSPF (RFC 2328, 3101, 3137, 3623 e 
2370); 

d) Implementar protocolo de roteamento BGPv4 (RFC 4271, 3065, 4456, 1997, 4897 e 
2385); 

e) Permitir o roteamento nível 3 entre VLANs; 

f) Implementar o protocolo VRRP (RFC 2338) ou mecanismo similar de redundância de 
gateway; 

g) Implementar, no mínimo, 1000 grupos VRRP ou de mecanismo similar de redundância de 
gateway simultaneamente; 

h) Implementar roteamento baseado em origem, com possibilidade de definição do próximo 
salto camada 3 e VRF, baseado em uma condição de origem. 

2.1.1.7 -  Desempenho: 

a) Possuir capacidade para pelo menos 120.000 endereços MAC na tabela de comutação; 

b) Implementar , no mínimo, 8000 VLANS simultaneamente; 

c) Implementar, no mínimo, 1000 interfaces VLANS simultaneamente, para roteamento nível 
3 entre as VLANS configuradas; 

d) Possuir backplane de, no mínimo, 4.1 Tbps; 

e) Possuir uma taxa de comutação de pacotes de, no mínimo, 920 Mpps; 

f) Possuir uma conexão com o backplane de, no mínimo 220Gbps, por módulo. 

2.1.1.8 - Segurança: 

a) Implementar mecanismo de autenticação para acesso local ou remoto ao equipamento 
baseada em um Servidor de Autenticação/Autorização do tipo TACACS e RADIUS; 

b) Implementar filtragem de pacotes (ACL - Access Control List); 

c) Implementar Listas de Controle de Acesso (ACLs) baseada em critérios Layer 3 e Layer 4 
em todas as interfaces e VLANs, para tráfegos ingress ou egress; 

d) Proteger a interface de comando do equipamento através de senha; 

e) Implementar o protocolo SSH V2 para acesso à interface de linha de comando; 

f) Permitir a criação de listas de acesso baseadas em endereço IP para limitar o acesso ao 
switch via Telnet e SSH. Deve ser possível definir os endereços IP de origem das 
sessões Telnet e SSH; 

g) Possibilitar o estabelecimento do número máximo de MACs que podem estar associados 
a uma dada porta do switch. Deve ser possível desabilitar a porta e enviar um trap SNMP 
caso o número de endereços MAC configurados para a porta seja excedido; 

h) Implementar listas de controle de acesso (ACLs), para filtragem de pacotes, baseadas 
em endereço IP de origem e destino, portas TCP e UDP de origem e destino; 

i) Permitir a associação de um endereço MAC específico a uma dada porta do switch, de 
modo que somente a estação que tenha tal endereço possa usar a referida porta para 
conexão; 

j) Permitir o controle do volume de tráfego unicast, multicast e broadcast de uma interface, 
atribuindo porcentagens permitidas para cada um dos tráfegos; 
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k) Implementar mecanismos de AAA (Authentication, Authorization e Accounting) com 
garantia de entrega; 

l) Implementar a criptografia de todos os pacotes enviados ao servidor de controle de 
acesso e não só os pacotes referentes à senha; 

m) Permitir controlar quais comandos os usuários ou grupos de usuários podem emitir em 
determinados elementos de rede; 

n) Possuir suporte a mecanismo de proteção da “Root Bridge” do algoritmo “Spanning-Tree” 
para defesa contra ataques do tipo “Denial of Service” no ambiente nível 2; 

o) Possuir suporte à suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units ) 
caso a porta do switch esteja colocada no modo “Fast Forwarding” (conforme previsto no 
padrão IEEE 802.1w); 

p) Possuir suporte integrado em hardware para MACsec, definido pelo padrão 
IEEE802.1AE. 

2.1.1.9 - Padrões: 

a) Implementar padrão IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol) por VLAN; 

b) Implementar padrão IEEE 802.1q (Vlan Frame Tagging); 

c) Implementar padrão IEEE 802.1p (Class of Service) para cada porta; 

d) Implementar padrão IEEE 802.3ad; 

e) Implementar o protocolo de negociação Link Aggregation  Control Protocol (LACP); 

f) Implementar controle de acesso por porta, usando o padrão IEEE 802.1x (Port Based 
Network Access Control); 

g) Implementar padrão IEEE 802.1w (Rapid spanning Tree Protocol); 

h) Implementar padrão IEEE 802.1s (Multi-Instance Spanning-Tree), com suporte a, no 
mínimo, 16 instâncias simultâneas do protocolo Spanning-Tree. 

2.1.1.10 -  Multcast: 

a) Implementar mecanismo de controle de multicast através de IGMPv1 (RFC 1112), 
IGMPv2 (RFC 2236) e IGMPv3 (RFC 3376); 

b) Implementar em todas as interfaces do switch o protocolo IGMP Snooping (v1, v2 e v3), 
não permitindo que o tráfego multicast seja tratado como broadcast no switch; 

c) Implementar roteamento multicast PIM (Protocol Independent Multicast) nos modos 
“sparse-mode” (RFC 2362). 

2.1.1.11 -  Qualidade de Serviço (QoS): 

a) Possuir a facilidade de priorização de tráfego através do protocolo IEEE 802.1p; 

b) Possuir suporte a uma fila com prioridade estrita (prioridade absoluta em relação às 
demais classes dentro do limite de banda que lhe foi atribuído) para tratamento do 
tráfego “real-time” (voz e vídeo); 

c) Classificação e Reclassificação baseadas em endereço IP de origem/destino, portas 
TCP e UDP de origem e destino, endereços MAC de origem e destino; 
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d) Classificação, Marcação e Remarcação baseadas em CoS ("Class of Service" - nivel 2) 
e DSCP ("Differentiated Services Code Poin\"- nivel 3), conforme definições do IETF 
(Internet Engineering Task Force); 

e) Suportar funcionalidades de QoS de “Traffic Policing”; 

f) Deve ser possível a especificação de banda por classe de serviço; 

g) Implementar controle de banda incluindo limitação de banda máxima em todas as 
interfaces e VLANs simultaneamente, com incrementos múltiplos - granularidade 
mínima - de 64 kbits; 

h) Para os pacotes que excederem a especificação, deve ser possível configurar ações 
tais como : transmissão do pacote sem modificação, transmissão com remarcação do 
valor de DSCP, descarte do pacote; 

i) Suportar mapeamento de prioridades nível 2, definidas pelo padrão IEEE 802.1p, em 
prioridades nível 3 (IETF DSCP – Differentiated Services Code Point definido pela 
Internet Engineering Task Force) e vice-versa; 

j) Suportar diferenciação de QoS por VLAN; 

k) Suporte aos mecanismos de QoS WRR (Weighted Round Robin) e WRED (Weighted 
Random Early Detection); 

l) Implementar pelo menos quatro filas de prioridade por porta de saída (egress port).  

2.1.1.12 -  Outras Funcionalidades: 

a) Implementar Telnet para acesso à interface de linha de comando; 

b) Permitir a atualização remota do sistema operacional e arquivos de configuração 
utilizados no equipamento via interfaces ethernet e serial; 

c) Ser configurável e gerenciável via GUI (graphical user interface ), CLI (command line 
interface ), SNMP, Telnet, SSH, FTP, HTTP e HTTPS com, no mínimo, 5 sessões 
simultâneas e independentes; 

d) Suportar protocolo SSH para gerenciamento remoto, implementando pelo menos o 
algoritmo de encriptação de dados 3DES; 

e) Permitir que a sua configuração seja feita através de terminal assíncrono; 

f) Permitir a gravação de log externo (syslog). Deve ser possível definir o endereço IP de 
origem dos pacotes Syslog gerados pelo switch; 

g) Permitir o armazenamento de sua configuração em memória não volátil, podendo, numa 
queda e posterior restabelecimento da alimentação, voltar à operação normalmente na 
mesma configuração anterior à queda de alimentação; 

h) Possuir ferramentas para depuração e gerenciamento em primeiro nível, tais como 
debug, trace, log de eventos; 

i) Permitir o espelhamento do tráfego total de uma porta, de um grupo de portas e de 
VLANs para outra porta localizada no mesmo switch, em outro switch do mesmo tipo 
conectado à mesma rede local ou ao um endereço IP remoto; 

j) Permitir o espelhamento do tráfego total de portas que residem em um dado módulo 
para uma porta que reside em módulo diferente do switch; 

k) Devem ser suportadas pelo menos 18 (dezoito) sessões simultâneas de espelhamento; 

l) Permitir a adição manual de endereços MAC multicast na tabela de comutação, sem 
restrição à quantidade de portas a serem associadas; 
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m) Permitir a virtualização das tabelas de roteamento camada 3 através de VRFs “Virtual 
Routing and Forwarding”; 

n) Deve implementar a virtualização dos recursos de hardware em contextos virtuais 
permitindo a criação de switches virtuais. Cada contexto virtual deverá possuir seus 
recursos de hardware dedicados (interfaces físicas, VLANs, tabelas de roteamento, 
tabelas MAC, processos de spanning tree, processos de roteamento) com 
gerenciamento independente permitindo a consolidação de diferentes switches físicos 
em um único switch físico virtualizado; 

o) Deve implementar a criação de no mínimo 4 switches virtuais; 

p) Deve suportar IPv6; 

q) Suporte ao protocolo de Tunelamento GRE (General Routing Encapsulation - RFCs 
2784); 

r) Permitir a associação do túnel GRE a uma tabela virtual de roteamento específica, 
definida pelo administrador do equipamento; 

s) Suportar protocolo de coleta de informações de fluxos que circulam pelo equipamento 
contemplando no mínimo as seguintes informações: 

t) IP de origem/destino; 

u) Parâmetro “protocol type” do cabeçalho IP; 

v) Porta TCP/UDP de origem/ destino; 

w) Interface de entrada do tráfego. 

x) Deve ser possível especificar o uso de tal funcionalidade somente para tráfego de 
entrada, somente para tráfego de saída (e também para ambos os sentidos 
simultaneamente) em uma dada interface do roteador; 

y) A informação coletada deve ser automaticamente exportável em intervalos pré-definidos 
através de um protocolo ipfix (Net Flow ou SFlow ou JFlow ou HFlow ) padronizado; 

z) Deve ser fornecido com documentação técnica e manuais que contenham informações 
suficientes para possibilitar a instalação, configuração e operacionalização do 
equipamento. Estas informações poderão estar disponibilizadas no site oficial do 
fabricante. 

 QUANTIDADE: 02 (DUAS) UNIDADES 

2.2 - SWITCHES TIPO B - Camada de Distribuição 

2.2.1 - Especificação mínima: 

a) O equipamento deve ser empilhável, via conexão específica para esta finalidade, 
incluso no equipamento com capacidade de empilhamento não inferior a 30 Gbps (trinta 
Giga bits por segundo); 

b) O sistema operacional do equipamento deve ser armazenado em memória tipo Flash, 
com capacidade adequada para acomodá-lo em sua configuração máxima. 

2.2.1.1 - Segurança: 

a) Deve suportar autenticação de login/senha para a liberação de tráfego na porta através  
do protocolo IEEE 802.1x com as seguintes funcionalidades: atribuição de VLAN 
conforme a autenticação do usuário, posicionamento da porta em uma VLAN “de 
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convidados” caso não haja falha de autenticação, reautenticação forçada de todas as 
portas, reautenticação periódica e definição de período de inatividade após falha de 
autenticação; 

b) Deve ser fornecido com acessórios próprios para a instalação em rack padrão de 19" 
(dezenove) polegadas; 

c) Deve ter capacidade de proteger a rede contra ataques do tipo "IP Spoofing" que faz 
com que a máquina atacante crie uma relação de endereços IP e MAC falsa e assim 
intercepte dados trafegados entre máquinas;  

d) Deve ter capacidade de proteger a rede, de maneira automática habilitado através de 
comando específico, contra ataques que explorem as vulnerabilidades do protocolo 
ARP;  

e) Deve ser fornecido com recursos instalados para a configuração de pelo menos 1000 
(mil) Access Lists para camadas 2, 3 e 4;  

2.2.1.2 - Desempenho: 

a) Deve ser fornecido com capacidade de encaminhamento para processar pelo menos 17 
Mpps (dezessete milhões de pacotes por segundo);  

2.2.1.3 - Interfaces: 

a) Deve ser fornecido com pelo menos 12 (doze) portas para fibra multimodo, padrão 
1000Base SX; 

b) Deve ser fornecido com recursos instalados para que todas as portas Gigabit Ethernet 
fornecidas operem em modo Full Duplex. 

2.2.1.4 - Padrões: 

a) Deve ser fornecido com recursos instalados para operação conforme o padrão IEEE 
802.1D; 

b) Deve ser fornecido com recursos instalados para operação conforme o padrão IEEE 
802.1s; 

c) Deve ser fornecido com recursos instalados para implementar o protocolo EEE802.1w.  

2.2.1.5 - Outras Funcionalidades: 

a) Deve ser fornecido com 4 filas em cada porta. Estas portas devem implementar os 
seguintes algoritmos de processamento de filas: Prioridade Estrita, Weighted Round 
Robin (WRR) ou ambos simultaneamente;  

b) Deve ser fornecido com recursos instalados para a configuração de pelo menos 1000 
(mil) redes virtuais (VLANs) conforme o padrão IEEE 802.1Q; 

c) Deve ser fornecido com recursos instalados para controle de fluxo conforme o padrão 
IEEE 802.3x; 

d) Deve ser fornecido com recursos instalados para roteamento RIP versão 1, conforme 
RFC1058; 

e) Deve ser fornecido com recursos instalados para roteamento RIP versão 2, conforme 
RFC2453; 
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f) Deve ser fornecido com a capacidade de suportar OSPF e BGP4 através de upgrade de 
software.  

g) Deve ser fornecido com recursos instalados para suportar pelo menos x ou 12000 (doze 
mil) endereços MAC em sua tabela;  

h) Deve ser fornecido com recursos instalados para que as portas Fast Ethernet fornecidas 
operem em trunking formado com pelo menos 4 (quatro) portas, conforme o padrão 
IEEE802.3ad (Link Agregation); 

i) Deve ser fornecido com recursos instalados para a implementação do protocolo VRRP ou 
similar; 

j) Deve ser fornecido com recursos instalados para coletar dados via RMON I (RFC 1757) 
com pelo menos 4 (quatro) grupos. Não serão aceitos probes externos ao equipamento;  

k) Deve ser fornecido com porta padrão RS232 para gerenciamento Out of Band;  

l) Deve ser fornecido com recursos instalados para implementar classificação de pacotes 
pelo campo IP DSCP;  

m) Deve ser fornecido com recursos para suportar através do upgrade de software 
roteamento multicast através dos protocolos PIM Sparse e Dense mode e DVMRP 
Distance Vector Multicast Routing Protocol;  

n) Deve ser fornecido com recursos instalados para que seja possível a configuração do 
mesmo através de comandos via TELNET e SSH versão 2;  atentar para IOS versão 
CRYPTO; 

o) Deve ser fornecido com capacidade para quando instalado em pilha permitir o processo 
conhecido como "closed loop" como forma de garantir a continuidade de operação da 
pilha caso algum equipamento da mesma falhe, permitindo inclusive a substituição do 
equipamento defeituoso sem a necessidade de parada dos demais equipamentos;  

p) Deve oferecer interface gráfica de gerenciamento, sem custo adicional, que permita 
visualização do status das portas do switch, assim como de toda a pilha, e descobrimento 
automático da topologia e do inventário;  

q) Deve possibilitar a criação de perfis de configuração da porta para cada tipo de máquina, 
como switches, roteadores, servidores, estações etc, que será conectada ao switch;  

2.2.1.6 - Fonte de Alimentação: 

a) Deve ser fornecido com fonte de alimentação interna para operação nas tensões de 100 
a 240VAC/60Hz, com possibilidade de instalação de fonte redundante. 

 QUANTIDADE: 04 (QUATRO) UNIDADES 

2.3 - SWITCHES TIPO C - Camada Acesso 

a) A Camada Acesso deverá ser composta por switches dimensionados para conectar todos 
os pontos de usuários requeridos. 

2.3.1 - Especificação mínima: 

2.3.1.1 - Interfaces: 

a) Deve possuir, no mínimo, 4 slots para portas gigabit ethernet em fibra, sendo que 2 deles 
devem estar ocupados por interfaces no padrão 1000Base SX;  
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b) Possuir, no mínimo, 48 portas Ethernet 10/100/1000 com autosensing de velocidade e 
com conectores RJ-45, deverá suportar o padrão 802.3af (PoE) para todas as portas 
simultaneamente; 

c) As interfaces 10/100/1000 devem obedecer às normas técnicas IEEE802.3 (10BaseT), 
IEEE802.3u (100BaseTX), 802.3ab (1000BaseT) e IEEE802.3x (Flow Control); 

d) Todas as portas Ethernet 10/100/1000 devem suportar configuração Half-Duplex e Full-
Duplex, com a opção de negociação automática; 

e) Todas as portas Ethernet 10/100/1000 devem suportar auto configuração de crossover 
(Auto MDIX); 

f) Possuir capacidade de associação das portas 10/100/1000 e 1000Base-SX, no mínimo, 
em grupo de oito portas, formando uma única interface lógica com as mesmas facilidades 
das interfaces originais, compatível com a norma IEEE 802.3ad; 

g) Possibilitar a configuração dinâmica de portas por software, permitindo a definição de 
portas ativas/inativas; 

h) Implementar VLANs por porta; 

i) Implementar VLANs compatíveis com o padrão IEEE 802.1q; 

j) Implementar mecanismo de seleção de quais vlans serão permitidas através de trunk 
802.1q. Deve ser permitida a configuração dessa seleção de forma dinâmica; 

k) Possuir porta de console para ligação, direta e através de modem, de terminal RS-232 
para acesso à interface de linha de comando. Poderá ser fornecida porta de console com 
interface USB; 

l) Deverá ser fornecido cabo de console compatível com a porta de console do 
equipamento. 

2.3.1.2 - Fonte de Alimentação: 

a) Possuir fonte de alimentação interna redundante AC bivolt, com seleção automática de 
tensão (na faixa de 100 a 240V) e freqüência (de 50/60 Hz). As fontes deverão possuir 
alimentação independente, a fim de permitir a sua conexão a circuitos elétricos distintos. 

b) Suportar balanceamento de carga entre as fontes de alimentação redundantes; 

c) Possuir cabo de alimentação para a fonte com, no mínimo, 1,80m (um metro e oitenta 
centímetros) de comprimento. 

2.3.1.3 - Dimensões: 

a) Permitir ser montado em rack padrão de 19 (dezenove) polegadas, incluindo todos os 
acessórios necessários. 

2.3.1.4 - Visualização: 

a) Possuir LEDs para a indicação do status das portas e atividade, além de duplex. 

2.3.1.5 - Gerenciamento: 

a) Implementar os padrões abertos de gerência de rede SNMPv2c e SNMPv3, incluindo a 
geração de traps; 
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b) Implementar pelo menos os seguintes níveis de segurança para SNMP versão 3: 

 Sem autenticação e sem privacidade (noAuthNoPriv); 

 Com autenticação e sem privacidade (authNoPriv); 

 Com autenticação e com privacidade (authPriv). 

c) Possuir suporte a MIB II, conforme RFC 1213; 

d) Implementar a MIB privativa que forneça informações relativas ao funcionamento do 
equipamento; 

e) Implementar MIB que forneça informações sobre utilização e reserva de energia para 
PoE. 

f) Possuir descrição completa da MIB implementada no equipamento, inclusive a extensão 
privativa; 

g) Possibilitar a obtenção da configuração do equipamento através do protocolo SNMP; 

h) Possuir armazenamento interno das mensagens de log geradas pelo equipamento de no 
mínimo 2048 bytes; 

i) Possibilitar a obtenção via SNMP de informações de capacidade e desempenho da CPU, 
memória e portas; 

j) Permitir o controle da geração de traps por porta, possibilitando restringir a geração de 
traps a portas específicas; 

k) Implementar nativamente 4 grupos RMON (History, Statistcs, Alarms e Events) conforme 
RFC 1757; 

l) Implementar os protocolos LLDP (IEEE 802.1AB) e LLDP-MED com auto negociação de 
energia para PoE; 

m) Implementar empilhamento físico com cabos de empilhamento dedicados, não podendo 
ser utilizados portas 10Gbps com SFPs para empilhamento, permitindo empilhamento de 
até 8 unidades, com velocidade de empilhamento de 128Gbps full-duplex; 

n) A pilha deverá ser gerenciada através de um único endereço IP, permitir agregação 
lógica de links utilizando qualquer porta da pilha e permitir espelhamento de portas de 
qualquer porta para qualquer porta da pilha.  

2.3.1.6 - Protocolos: 

a) Implementar o protocolo NTPv3 (Network Time Protocol, versão 3). Deve ser suportada 
autenticação e criptografia entre os peers NTP, conforme definições da RFC 1305; 

b) Implementar DHCP Relay e DHCP Server em múltiplas VLANS; 

c) Permitir a virtualização das tabelas de roteamento camada 3 através de VRFs “Virtual 
Routing and Forwarding”. 

2.3.1.7 - Roteamento: 

a) Implementar roteamento estático para IPv4; 

b) Suportar roteamento estático para IPv6; 

c) Implementar roteamento dinâmico RIPv1 (RFC 1058), RIPv2 (RFC 2453); 

d) Suportar roteamento dinâmico RIP para IPv6; 

e) Implementar protocolo de roteamento dinâmico OSPF (RFC 2328, 1587, 1765 e 2370); 
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f) Suportar mecanismo de segurança do protocolo OSPF permitindo a autenticação mutua 
entre peers OSPF; 

g) Suportar protocolo de roteamento dinâmico OSPF para IPv6; 

h) Suportar protocolo de roteamento BGPv4 (RFC 1771, 1965, 1997, 1745, 2385); 

i) Suportar mecanismo de segurança do protocolo BGP permitindo a autenticação mutua 
entre peers BGP; 

j) Permitir o roteamento nível 3 entre VLANs; 

k) Implementar o protocolo VRRP (RFC 2338) ou mecanismo similar de redundância de 
gateway, para IPv4; 

l) Suportar o protocolo VRRP (RFC 2338) ou mecanismo similar de redundância de 
gateway, para IPv6; 

m) Implementar, no mínimo, 32 grupos VRRP ou de mecanismo similar de redundância de 
gateway simultaneamente; 

n) Implementar roteamento baseado em origem, com possibilidade de definição do próximo 
salto camada 3 e VRF, baseado em uma condição de origem. 

2.3.1.8 - Desempenho: 

a) Possuir capacidade para pelo menos 12.000 endereços MAC na tabela de comutação; 

b) Implementar , no mínimo, 1000 vlans simultaneamente; 

c) Deve possuir switch-capacity de no mínimo 160Gbps e taxa de encaminhamento de no 
mínimo 65 Mpps; 

d) Suportar Jumbo frames de no mínimo 9216 Bytes; 

e) Implementar, no mínimo, 1000 interfaces vlans simultaneamente, para roteamento nível 3 
entre as vlans configuradas. 

2.3.1.9 - Segurança: 

a) Implementar mecanismo de autenticação para acesso local ou remoto ao equipamento 
baseada em um Servidor de Autenticação/Autorização do tipo TACACS e RADIUS; 

b) Implementar filtragem de pacotes (ACL - Access Control List) para IPv4 e IPv6; 

c) Proteger a interface de comando do equipamento através de senha; 

d) Implementar o protocolo SSH V2 para acesso à interface de linha de comando; 

e) Permitir a criação de listas de acesso baseadas em endereço IP para limitar o acesso ao 
switch via Telnet, SSH e SNMP. Deve ser possível definir os endereços IP de origem das 
sessões Telnet e SSH; 

f) Possibilitar o estabelecimento do número máximo de MACs que podem estar associados 
a uma dada porta do switch. Deve ser possível desabilitar a porta e enviar um trap SNMP 
caso o número de endereços MAC configurados para a porta seja excedido; 

g) Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem e 
destino, portas TCP e UDP de origem e destino; 

h) Permitir a associação de um endereço MAC específico a uma dada porta do switch, de 
modo que somente a estação que tenha tal endereço possa usar a referida porta para 
conexão; 
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i) Implementar mecanismos de AAA (Authentication, Authorization e Accounting) com 
garantia de entrega; 

j) Possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta; 

k) Implementar a criptografia de todos os pacotes enviados ao servidor de controle de 
acesso e não só os pacotes referentes à senha; 

l) Permitir controlar quais comandos os usuários ou grupos de usuários podem emitir em 
determinados elementos de rede; 

m) Possuir suporte a mecanismo de proteção da “Root Bridge” do algoritmo “Spanning-Tree” 
para defesa contra ataques do tipo “Denial of Service” no ambiente nível 2; 

n) Possuir suporte à suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units ) 
caso a porta do switch esteja colocada no modo “Fast Forwarding” (conforme previsto no 
padrão IEEE 802.1w); 

o) Possuir análise do protocolo DHCP e permitir que se crie uma tabela de associação entre 
endereços IP atribuídos dinamicamente, MAC da máquina que recebeu o endereço e 
porta física do switch em que se localiza tal MAC; 

p) Possuir método de segurança que utilize  uma tabela criada pelo mecanismo de análise 
do protocolo DHCP, para filtragem de tráfego IP que possua origem diferente do 
endereço IP atribuido pelo Servidor de DHCP, essa filtragem deve ser por porta; 

q) Possuir análise do protocolo ARP (Address Resolution Protocol) e possuir proteção nativa 
contra ataques do tipo “ARP Poisoning”; 

r) Possuir suporte integrado em hardware para MACsec, definido pelo padrão 
IEEE802.1AE. 

2.3.1.10 - Padrões: 

a) Implementar padrão IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol) por VLAN; 

b) Implementar padrão IEEE 802.1q (Vlan Frame Tagging); 

c) Implementar padrão IEEE 802.1p (Class of Service) para cada porta; 

d) Implementar padrão IEEE 802.3ad; 

e) Implementar padrão IEEE 802.3af; 

f) Implementar padrão IEEE 802.3at; 

g) Implementar o protocolo de negociação Link Aggregation  Control Protocol (LACP); 

h) Os processos de Autenticação, Autorização e Accounting associados a controle de 
acesso administrativo ao equipamento devem ser completamente independentes dos 
processos AAA no contexto 802.1x; 

i) Implementar controle de acesso por porta, usando o padrão IEEE 802.1x (Port Based 
Network Access Control); 

j) Implementar funcionalidade que designe VLAN específica para o usuário, nos seguintes 
casos: 

 A estação não tem cliente 802.1x (suplicante); 

 As credenciais do usuário não estão corretas (falha de autenticação). 
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k) Implementar associação automática de VLAN da porta do switch através da qual o 
usuário requisitou acesso à rede (Assinalamento de Vlan); 

l) Implementar “accounting” das conexões IEEE 802.1x. O switch (cliente AAA) deve ser 
capaz de enviar, ao servidor AAA, pelo menos as seguintes informações sobre a 
conexão: 

 Nome do usuário; 

 Switch em que o computador do usuário está conectado; 

 Porta do switch utilizada par acesso; 

 Endereço MAC da máquina utilizada pelo usuário; 

 Endereço IP do usuário; 

 Horários de início e término da conexão; 

 Bytes transmitidos e recebidos durante a conexão. 

m) Deve ser possível definir, por porta, o intervalo de tempo para obrigar o cliente a se 
reautenticar (reautenticação periódica); 

n) Deve ser possível forçar manualmente a reautenticação de um usuário conectado a uma 
porta do switch habilitada para 802.1x; 

o) Suportar a autenticação 802.1x via endereço MAC em substituição à identificação de 
usuário, para equipamentos que não disponham de suplicantes; 

p) Deve suportar a autenticação 802.1x através dos protocolos EAP-MD5, PEAP e EAP-
TLS; 

q) Implementar suporte ao serviço DHCP Server em múltiplas VLANS simultaneamente, 
para que possa atribuir endereços IP aos clientes 802.1x autenticados e autorizados; 

r) Deve ser suportada a autenticação de múltiplos usuários em uma mesma porta; 

s) Deve ter tratamento de autenticação 802.1x diferenciado entre “Voice Vlan” e “Data LAN”, 
na mesma porta para que um erro de autenticação em uma Vlan não interfira na outra; 

t) Deve ser suportada a atribuição de autenticação através do navegador (Web 
Authentication) caso a máquina que esteja utilizando para acesso à Rede não tenha 
cliente 802.1x operacional, o portal de autenticação deve utilizar protocolo seguro tal 
como HTTPS; 

u) Implementar padrão IEEE 802.1w (Rapid spanning Tree Protocol); 

v) Implementar padrão IEEE 802.1s (Multi-Instance Spanning-Tree), com suporte a, no 
mínimo, 16 instâncias simultâneas do protocolo Spanning-Tree. 

2.3.1.11 - Multicast: 

a) Implementar mecanismo de controle de multicast através de IGMPv1 (RFC 1112), 
IGMPv2 (RFC 2236) e IGMPv3 (RFC 3376); 

b) Implementar em todas as interfaces do switch o protocolo IGMP Snooping (v1, v2 e v3), 
não permitindo que o tráfego multicast seja tratado como broadcast no switch;  

c) Implementar em todas as interfaces do switch o protocolo MLD Snooping (v1 e v2), não 
permitindo que o tráfego multicast IPv6 seja tratado como broadcast no switch; 
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d) Implementar roteamento multicast PIM (Protocol Independent Multicast) nos modos 
“sparse-mode” , “dense-mode” e “sparce-dense-mode” (RFC 2362); 

2.3.1.12 - Qualidade de Serviço (QoS): 

a) Possuir a facilidade de priorização de tráfego através do protocolo IEEE 802.1p; 

b) Possuir suporte a uma fila com prioridade estrita (prioridade absoluta em relação às 
demais classes dentro do limite de banda que lhe foi atribuído) para tratamento do tráfego 
“real-time” (voz e vídeo); 

c) Classificação e Reclassificação baseadas em endereço IP de origem/destino, portas TCP 
e UDP de origem e destino, endereços MAC de origem e destino; 

d) Classificação, Marcação e Remarcação baseadas em CoS ("Class of Service" - nivel 2) e 
DSCP ("Differentiated Services Code Poin\"- nivel 3), conforme definições do IETF 
(Internet Engineering Task Force); 

e) Suportar funcionalidades de QoS de “Traffic Shaping” e “Traffic Policing”; 

f) Deve ser possível a especificação de banda por classe de serviço; 

g) Para os pacotes que excederem a especificação, deve ser possível configurar ações tais 
como : transmissão do pacote sem modificação, transmissão com remarcação do valor 
de DSCP, descarte do pacote; 

h) Suportar mapeamento de prioridades nível 2, definidas pelo padrão IEEE 802.1p, em 
prioridades nível 3 (IETF DSCP – Differentiated Services Code Point definido pela 
Internet Engineering Task Force) e vice-versa; 

i) Suportar diferenciação de QoS por VLAN; 

j) Suporte aos mecanismos de QoS WRR (Weighted Round Robin) e WRED (Weighted 
Random Early Detection); 

k) Implementar pelo menos quatro filas de prioridade por porta de saída (egress port). 

2.3.1.13 - Internet Protocol versão 6 (IPv6): 

a) Implementar IPv6; 

b) Permitir a configuração de endereços IPv6 para gerenciamento; 

c) Permitir consultas de DNS com resolução de nomes em endereços IPv6; 

d) Implementar ICMPv6 com as seguintes funcionalidades: 

 ICMP request; 

 ICMP Reply; 

 ICMP Neighbor Discovery Protocol (NDP); 

 ICMP MTU Discovery. 

e) Implementar protocolos de gerenciamento Ping, Traceroute, Telnet, SSH, TFTP, FTP, 
SNMP, SYSLOG, HTTP, HTTPS e DNS sobre IPv6; 

f) Implementar mecanismo de Dual Stack (IPv4 e IPv6), para permitir migração de IPv4 
para IPv6. 

2.3.1.14 - Outras Funcionalidades: 
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a) Implementar Telnet para acesso à interface de linha de comando; 

b) Permitir a atualização remota do sistema operacional e arquivos de configuração 
utilizados no equipamento via interfaces ethernet e serial; 

c) Ser configurável e gerenciável via GUI (graphical user interface), CLI (command line 
interface ), SNMP, Telnet, SSH, FTP, HTTP e HTTPS com, no mínimo, 5 sessões 
simultâneas e independentes; 

d) Deve permitir a atualização de sistema operacional através do protocolo TFTP ou FTP; 

e) Deve permitir a transferência segura de arquivos para o equipamento através do 
protocolo SCP (Secure Copy) utilizando um cliente padrão ou SFTP (Secure FTP); 

f) Suportar protocolo SSH para gerenciamento remoto, implementando pelo menos o 
algoritmo de encriptação de dados 3DES; 

g) Permitir que a sua configuração seja feita através de terminal assíncrono; 

h) Permitir a gravação de log externo (syslog); 

i) Permitir o armazenamento de sua configuração em memória não volátil, podendo, numa 
queda e posterior restabelecimento da alimentação, voltar à operação normalmente na 
mesma configuração anterior à queda de alimentação; 

j) Possuir ferramentas para depuração e gerenciamento em primeiro nível, tais como 
debug, trace, log de eventos; 

k) Permitir o espelhamento do tráfego de portas que residem em um dado switch para uma 
porta que reside em switch diferente da pilha; 

l) Devem ser suportadas pelo menos duas sessões simultâneas de espelhamento; 

m) Permitir o espelhamento da totalidade do tráfego de uma porta, de um grupo de portas e 
de VLANs para outra porta localizada no mesmo switch e em outro switch do mesmo tipo 
conectado à mesma rede local. Deve ser possível definir o sentido do tráfego a ser 
espelhado: somente tráfego de entrada, somente tráfego de saída e ambos 
simultaneamente; 

n) Permitir a adição manual de endereços MAC multicast na tabela de comutação, sem 
restrição à quantidade de portas a serem associadas; 

o) Deve ser fornecido com documentação técnica e manuais que contenham informações 
suficientes para possibilitar a instalação, configuração e operacionalização do 
equipamento; 

p) Implementar funcionalidade de separação do tráfego de voz e dados em uma mesma 
porta de acesso (Voice VLAN), sem a necessidade de utilização de 802.1q; 

q) Deve permitir a criação de subgrupos dentro de uma mesma VLAN com conceito de 
portas isoladas e portas compartilhadas (“promíscuas”), onde portas isoladas não se 
comunicam com outras portas isoladas, mas apenas com as portas compartilhadas 
(“promíscuas”) de uma dada VLAN; 

r) Deve ser possível estabelecer quais VLANs serão permitidas em cada um dos troncos 
configurados; 

s) Deve permitir a criação, remoção, gerenciamento e distribuição de VLANs de forma 
dinâmica através de portas configuradas como tronco IEEE 802.1Q; 

t) Deve responder a pacotes para teste da implementação dos níveis de serviço 
especificados (SLA); 

u) Devem ser suportadas no mínimo as seguintes operações de teste: 
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 ICMP echo; 

 TCP connect (em qualquer porta TCP do intervalo 1-50000 que o administrador 
especifique); 

 UDP echo (em qualquer porta UDP do intervalo 1-50000 que o administrador 
especifique); 

 O switch deve suportar pelo menos 5 (cinco) destas operações de testes 
simultaneamente. 

 QUANTIDADE: 40 (QUARENTA) UNIDADES 

2.4 - SWITCHES DE TIPO D - Camada Acesso 

a) A Camada Acesso deverá ser composta por switches dimensionados para conectar todos 
os pontos de usuários requeridos. 

2.4.1 - Especificação mínima: 

2.4.1.1 - Interfaces: 

a) Deve possuir, no mínimo, 4 slots para portas gigabit ethernet em fibra, sendo que 2 deles 
devem estar ocupados por interfaces no padrão 1000Base SX;  

b) Possuir, no mínimo, 24 portas Ethernet 10/100/1000 com autosensing de velocidade e 
com conectores RJ-45; 

c) As interfaces 10/100/1000 devem obedecer às normas técnicas IEEE802.3 (10BaseT), 
IEEE802.3u (100BaseTX), 802.3ab (1000BaseT) e IEEE802.3x (Flow Control); 

d) Implementar Power Over Ethernet (PoE) de acordo com os padrões IEEE 802.3af e 
803.3at em todas as portas ethernet 10/100/1000; 

e) Todas as portas Ethernet 10/100/1000 devem suportar configuração Half-Duplex e Full-
Duplex, com a opção de negociação automática; 

f) Todas as portas Ethernet 10/100/1000 devem suportar auto configuração de crossover 
(Auto MDIX); 

g) Possuir capacidade de associação das portas 10/100/1000 e 1000Base-SX, no mínimo, 
em grupo de oito portas, formando uma única interface lógica com as mesmas facilidades 
das interfaces originais, compatível com a norma IEEE 802.3ad; 

h) Possibilitar a configuração dinâmica de portas por software, permitindo a definição de 
portas ativas/inativas; 

i) Implementar VLANs por porta; 

j) Implementar VLANs compatíveis com o padrão IEEE 802.1q; 

k) Implementar mecanismo de seleção de quais vlans serão permitidas através de trunk 
802.1q. Deve ser permitida a configuração dessa seleção de forma dinâmica;   

l) Possuir porta de console para ligação, direta e através de modem, de terminal RS-232 
para acesso à interface de linha de comando. Poderá ser fornecida porta de console com 
interface USB; 

m) Deverá ser fornecido cabo de console compatível com a porta de console do 
equipamento. 
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2.4.1.2 - Fonte de Alimentação: 

a) Possuir fonte de alimentação AC bivolt, com seleção automática de tensão (na faixa de 
100 a 240V) e freqüência (de 50/60 Hz); 

b) Suportar alimentação elétrica redundante capaz de suportar o equipamento com todas as 
funcionalidades (NÃO É NECESSÁRIO FORNECER A FONTE DE ALIMENTAÇÃO 
REDUNDANTE); 

c) A fonte de alimentação deverá possuir, no mínimo, 370W para alimentação PoE, além da 
energia necessária para funcionamento do switch; 

d) Possuir cabo de alimentação para a fonte com, no mínimo, 1,80m (um metro e oitenta 
centímetros) de comprimento. 

2.4.1.3 - Dimensões: 

a) Permitir ser montado em rack padrão de 19 (dezenove) polegadas, incluindo todos os 
acessórios necessários. 

2.4.1.4 - Visualisação: 

a) Possuir LEDs para a indicação do status das portas e atividade, além de duplex e PoE. 

2.4.1.5 - Gerenciamento: 

a) Implementar os padrões abertos de gerência de rede SNMPv2c e SNMPv3, incluindo a 
geração de traps. 

b) Implementar pelo menos os seguintes níveis de segurança para SNMP versão 3: 

 Sem autenticação e sem privacidade (noAuthNoPriv); 

 Com autenticação e sem privacidade (authNoPriv); 

 Com autenticação e com privacidade (authPriv). 

c) Possuir suporte a MIB II, conforme RFC 1213; 

d) Implementar a MIB privativa que forneça informações relativas ao funcionamento do 
equipamento; 

e) Possuir descrição completa da MIB implementada no equipamento, inclusive a extensão 
privativa; 

f) Implementar MIB que forneça informações sobre utilização e reserva de energia para 
PoE; 

g) Possibilitar a obtenção da configuração do equipamento através do protocolo SNMP; 

h) Possuir armazenamento interno das mensagens de log geradas pelo equipamento de no 
mínimo 2048 bytes; 

i) Possibilitar a obtenção via SNMP de informações de capacidade e desempenho da CPU, 
memória e portas; 

j) Permitir o controle da geração de traps por porta, possibilitando restringir a geração de 
traps a portas específicas; 

k) Implementar nativamente 4 grupos RMON (History, Statistcs, Alarms e Events) conforme 
RFC 1757; 
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l) Implementar os protocolos LLDP (IEEE 802.1AB) e LLDP-MED, com auto negociação de 
energia para PoE; 

m) Implementar empilhamento físico com cabos de empilhamento dedicados, não podendo 
ser utilizados portas 10Gbps com SFPs para empilhamento, permitindo empilhamento de 
até 4 unidades, com velocidade de empilhamento de 40Gbps full-duplex; 

n) A pilha deverá ser gerenciada através de um único endereço IP, permitir agregação 
lógica de links utilizando qualquer porta da pilha e permitir espelhamento de portas de 
qualquer porta para qualquer porta da pilha.  

2.4.1.6 - Protocolos: 

a) Implementar o protocolo NTPv3 (Network Time Protocol, versão 3). Deve ser suportada 
autenticação e criptografia entre os peers NTP, conforme definições da RFC 1305. 

b) Implementar DHCP Relay e DHCP Server em múltiplas VLANS. 

2.4.1.7 - Desempenho: 

a) Possuir capacidade para pelo menos 8.000 endereços MAC na tabela de comutação; 

b) Implementar , no mínimo, 255 vlans simultaneamente; 

c) Deve possuir switch-capacity de no mínimo 170Gbps e taxa de encaminhamento de no 
mínimo 41 Mpps; 

d) Suportar Jumbo frames de no mínimo 9216 Bytes. 

2.4.1.8 - Segurança: 

a) Implementar mecanismo de autenticação para acesso local ou remoto ao equipamento 
baseada em um Servidor de Autenticação/Autorização do tipo TACACS e RADIUS; 

b) Implementar filtragem de pacotes (ACL - Access Control List); 

c) Proteger a interface de comando do equipamento através de senha; 

d) Implementar o protocolo SSH V2 para acesso à interface de linha de comando; 

e) Permitir a criação de listas de acesso baseadas em endereço IP para limitar o acesso ao 
switch via Telnet, SSH e SNMP. Deve ser possível definir os endereços IP de origem das 
sessões Telnet e SSH; 

f) Possibilitar o estabelecimento do número máximo de MACs que podem estar associados 
a uma dada porta do switch. Deve ser possível desabilitar a porta e enviar um trap SNMP 
caso o número de endereços MAC configurados para a porta seja excedido; 

g) Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem e 
destino, portas TCP e UDP de origem e destino; 

h) Permitir a associação de um endereço MAC específico a uma dada porta do switch, de 
modo que somente a estação que tenha tal endereço possa usar a referida porta para 
conexão; 

i) Implementar mecanismos de AAA (Authentication, Authorization e Accounting) com 
garantia de entrega; 

j) Possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta; 

k) Implementar a criptografia de todos os pacotes enviados ao servidor de controle de 
acesso e não só os pacotes referentes à senha; 
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l) Permitir controlar quais comandos os usuários ou grupos de usuários podem emitir em 
determinados elementos de rede; 

m) Possuir suporte a mecanismo de proteção da “Root Bridge” do algoritmo “Spanning-Tree” 
para defesa contra ataques do tipo “Denial of Service” no ambiente nível 2; 

n) Possuir suporte à suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units ) 
caso a porta do switch esteja colocada no modo “Fast Forwarding” (conforme previsto no 
padrão IEEE 802.1w); 

o) Possuir análise do protocolo DHCP e permitir que se crie uma tabela de associação entre 
endereços IP atribuídos dinamicamente, MAC da máquina que recebeu o endereço e 
porta física do switch em que se localiza tal MAC; 

p) Possuir método de segurança que utilize  uma tabela criada pelo mecanismo de análise 
do protocolo DHCP, para filtragem de tráfego IP que possua origem diferente do 
endereço IP atribuido pelo Servidor de DHCP, essa filtragem deve ser por porta; 

q) Possuir análise do protocolo ARP (Address Resolution Protocol) e possuir proteção nativa 
contra ataques do tipo “ARP Poisoning”. 

2.4.1.9 - Padrões: 

a) Implementar padrão IEEE 802.1d (Spanning Tree Protocol) por VLAN; 

b) Implementar padrão IEEE 802.1q (Vlan Frame Tagging); 

c) Implementar padrão IEEE 802.1p (Class of Service) para cada porta; 

d) Implementar padrão IEEE 802.3ad; 

e) Implementar padrão IEEE 802.3af; 

f) Implementar padrão IEEE 802.3at; 

g) Implementar o protocolo de negociação Link Aggregation  Control Protocol (LACP); 

h) Os processos de Autenticação, Autorização e Accounting associados a controle de 
acesso administrativo ao equipamento devem ser completamente independentes dos 
processos AAA no contexto 802.1x; 

i) Implementar controle de acesso por porta, usando o padrão IEEE 802.1x (Port Based 
Network Access Control); 

j) Implementar funcionalidade que designe VLAN específica para o usuário, nos seguintes 
casos: 

 A estação não tem cliente 802.1x (suplicante); 

 As credenciais do usuário não estão corretas (falha de autenticação). 

k) Implementar associação automática de VLAN da porta do switch através da qual o 
usuário requisitou acesso à rede (Assinalamento de Vlan); 

l) Implementar “accounting” das conexões IEEE 802.1x. O switch (cliente AAA) deve ser 
capaz de enviar, ao servidor AAA, pelo menos as seguintes informações sobre a 
conexão: 

 Nome do usuário; 

 Switch em que o computador do usuário está conectado; 

 Porta do switch utilizada par acesso; 

 Endereço MAC da máquina utilizada pelo usuário; 



 

 

 

 

CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

TR - PE nº 018/11 
21 

 

 Endereço IP do usuário; 

 Horários de início e término da conexão; 

 Bytes transmitidos e recebidos durante a conexão. 

m) Deve ser possível definir, por porta, o intervalo de tempo para obrigar o cliente a se 
reautenticar (reautenticação periódica); 

n) Deve ser possível forçar manualmente a reautenticação de um usuário conectado a uma 
porta do switch habilitada para 802.1x; 

o) Suportar a autenticação 802.1x via endereço MAC em substituição à identificação de 
usuário, para equipamentos que não disponham de suplicantes; 

p) Deve suportar a autenticação 802.1x através dos protocolos EAP-MD5, PEAP e EAP-
TLS; 

q) Implementar suporte ao serviço DHCP Server em múltiplas VLANS simultaneamente, 
para que possa atribuir endereços IP aos clientes 802.1x autenticados e autorizados; 

r) Deve ser suportada a autenticação de múltiplos usuários em uma mesma porta; 

s) Deve ter tratamento de autenticação 802.1x diferenciado entre “Voice Vlan” e “Data LAN”, 
na mesma porta para que um erro de autenticação em uma Vlan não interfira na outra; 

t) Deve ser suportada a atribuição de autenticação através do navegador (Web 
Authentication) caso a máquina que esteja utilizando para acesso à Rede não tenha 
cliente 802.1x operacional, o portal de autenticação deve utilizar protocolo seguro tal 
como HTTPS; 

u) Implementar padrão IEEE 802.1w (Rapid spanning Tree Protocol); 

v) Implementar padrão IEEE 802.1s (Multi-Instance Spanning-Tree), com suporte a, no 
mínimo, 16 instâncias simultâneas do protocolo Spanning-Tree. 

2.4.1.10 - Multicast: 

a) Implementar em todas as interfaces do switch o protocolo IGMP Snooping (v1, v2 e v3), 
não permitindo que o tráfego multicast seja tratado como broadcast no switch; 

b) Implementar em todas as interfaces do switch o protocolo MLD Snooping (v1 e v2), não 
permitindo que o tráfego multicast IPv6 seja tratado como broadcast no switch.  

2.4.1.11 - Qualidade de Serviço (QoS): 

a) Possuir a facilidade de priorização de tráfego através do protocolo IEEE 802.1p; 

b) Possuir suporte a uma fila com prioridade estrita (prioridade absoluta em relação às 
demais classes dentro do limite de banda que lhe foi atribuído) para tratamento do tráfego 
“real-time” (voz e vídeo); 

c) Classificação e Reclassificação baseadas em endereço IP de origem/destino, portas TCP 
e UDP de origem e destino, endereços MAC de origem e destino; 

d) Classificação, Marcação e Remarcação baseadas em CoS ("Class of Service" - nivel 2) e 
DSCP ("Differentiated Services Code Poin\"- nivel 3), conforme definições do IETF 
(Internet Engineering Task Force); 

e) Suportar funcionalidades de QoS de “Traffic Shaping” e “Traffic Policing”; 

f) Deve ser possível a especificação de banda por classe de serviço; 
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g) Para os pacotes que excederem a especificação, deve ser possível configurar ações tais 
como: transmissão do pacote sem modificação, transmissão com remarcação do valor de 
DSCP, descarte do pacote; 

h) Suportar mapeamento de prioridades nível 2, definidas pelo padrão IEEE 802.1p, em 
prioridades nível 3 (IETF DSCP – Differentiated Services Code Point definido pela 
Internet Engineering Task Force) e vice-versa; 

i) Suportar diferenciação de QoS por VLAN; 

j) Suporte aos mecanismos de QoS WRR (Weighted Round Robin) e WRED (Weighted 
Random Early Detection); 

k) Implementar pelo menos quatro filas de prioridade por porta de saída (egress port); 

l) Internet Protocol versão 6 (IPv6); 

m) Implementar IPv6; 

n) Permitir a configuração de endereços IPv6 para gerenciamento; 

o) Permitir consultas de DNS com resolução de nomes em endereços IPv6; 

p) Implementar ICMPv6 com as seguintes funcionalidades: 

 ICMP request, 

 ICMP Reply, 

 ICMP Neighbor Discovery Protocol (NDP), 

 ICMP MTU Discovery; 

q) Implementar protocolos de gerenciamento Ping, Traceroute, Telnet, SSH, TFTP, FTP, 
SNMP, SYSLOG, HTTP, HTTPS e DNS sobre IPv6; 

r) Implementar mecanismo de Dual Stack (IPv4 e IPv6), para permitir migração de IPv4 
para IPv6. 

2.4.1.12 - Outras Funcionalidades: 

a) Implementar Telnet para acesso à interface de linha de comando; 

b) Permitir a atualização remota do sistema operacional e arquivos de configuração 
utilizados no equipamento via interfaces ethernet e serial; 

c) Ser configurável e gerenciável via GUI (graphical user interface), CLI (command line 
interface ), SNMP, Telnet, SSH, FTP, HTTP e HTTPS com, no mínimo, 5 sessões 
simultâneas e independentes; 

d) Deve permitir a atualização de sistema operacional através do protocolo TFTP ou FTP; 

e) Deve permitir a transferência segura de arquivos para o equipamento através do 
protocolo SCP (Secure Copy) utilizando um cliente padrão ou SFTP (Secure FTP); 

f) Suportar protocolo SSH para gerenciamento remoto, implementando pelo menos o 
algoritmo de encriptação de dados 3DES; 

g) Permitir que a sua configuração seja feita através de terminal assíncrono; 

h) Permitir a gravação de log externo (syslog);  

i) Permitir o armazenamento de sua configuração em memória não volátil, podendo, numa 
queda e posterior restabelecimento da alimentação, voltar à operação normalmente na 
mesma configuração anterior à queda de alimentação; 
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j) Possuir ferramentas para depuração e gerenciamento em primeiro nível, tais como 
debug, trace, log de eventos; 

k) Permitir o espelhamento do tráfego de portas que residem em um dado switch para uma 
porta que reside em switch diferente da pilha; 

l) Devem ser suportadas pelo menos duas sessões simultâneas de espelhamento; 

m) Permitir o espelhamento da totalidade do tráfego de uma porta, de um grupo de portas e 
de VLANs para outra porta localizada no mesmo switch e em outro switch do mesmo tipo 
conectado à mesma rede local. Deve ser possível definir o sentido do tráfego a ser 
espelhado: somente tráfego de entrada, somente tráfego de saída e ambos 
simultaneamente; 

n) Permitir a adição manual de endereços MAC multicast na tabela de comutação, sem 
restrição à quantidade de portas a serem associadas; 

o) Deve ser fornecido com documentação técnica e manuais que contenham informações 
suficientes para possibilitar a instalação, configuração e operacionalização do 
equipamento; 

p) Implementar funcionalidade de separação do tráfego de voz e dados em uma mesma 
porta de acesso (Voice VLAN), sem a necessidade de utilização de 802.1q; 

q) Deve permitir a criação de subgrupos dentro de uma mesma VLAN com conceito de 
portas isoladas e portas compartilhadas (“promíscuas”), onde portas isoladas não se 
comunicam com outras portas isoladas, mas apenas com as portas compartilhadas 
(“promíscuas”) de uma dada VLAN; 

r) Deve ser possível estabelecer quais VLANs serão permitidas em cada um dos troncos 
configurados; 

s) Deve permitir a criação, remoção, gerenciamento e distribuição de VLANs de forma 
dinâmica através de portas configuradas como tronco IEEE 802.1Q; 

t) Deve responder a pacotes para teste da implementação dos níveis de serviço 
especificados (SLA); 

u) Devem ser suportadas no mínimo as seguintes operações de teste: 

 ICMP echo; 

 TCP connect (em qualquer porta TCP do intervalo 1-50000 que o 
administrador especifique). 

 UDP echo (em qualquer porta UDP do intervalo 1-50000 que o administrador 
especifique). 

 O switch deve suportar pelo menos 5 (cinco) destas operações de testes 
simultaneamente. 

 QUANTIDADE: 11 (ONZE) UNIDADES 

2.5. SWITCHES TIPO E - Camada Acesso 

2.5.1. Especificação mínima: 

a) Deve possuir 8 (oito) portas 10Base-T/100Base-TX com autosensing de velocidade com 
conectores RJ-45. 

b) Deve possuir 1 (uma) porta Gigabit em Fibra no padrão 1000Base SX. 
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c) Todas as portas 10Base-T/100Base-TX devem suportar configuração Half-Duplex e Full-
Duplex, com a opção de negociação automática. 

d) Possuir switching fabric de no mínimo 16 Gigabits por segundo (Gbps). 

e) Possuir taxa de encaminhamento de no mínimo 2.5 Milhões de Pacotes por Segundo 
(Mpps), considerando pacotes de 64 bytes. 

f) Deve possuir, no mínimo, 64 (sessenta e quatro) megabytes de memória DRAM. 

g) Possuir capacidade de armazenar até 8000 (oito mil) endereços MAC. 

h) Deve suportar quadros ethernet de até 9018 bytes (“Jumbo Frames”) nas portas Gigabit 
Ethernet. 

i) Deve ser fornecido com fonte de alimentação interna para operação nas tensões de 100 
a 240VAC/60Hz, com possibilidade de instalação de fonte redundante. 

j) Deve suportar o padrão IEEE 802.3x para controle de fluxo. 

k) Deve possuir LEDs para a indicação do status da porta, atividade, duplex e velocidade 
selecionada. 

l) Deve ser gerenciável via porta serial de console, Telnet, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3 
e HTTP (Web Browser). 

m) Suportar a notificação de endereços MAC quando aprendidos pelo Switch. 

n) Suportar Listas de Controle de acesso baseadas em Tempo. 

o) Implementar ACLs baseadas em Portas (Ethernet) Físicas do Switch. 

p) Deve possibilitar controle de “broadcast” por porta através de comando específico. Não 
será permitido o controle de broadcast por porta através de ACL (Access List). 

q) Deve possuir 4 filas em cada porta. Estas portas devem implementar os seguintes 
algoritmos de processamento de filas: Prioridade Estrita e Shaped Round Robin (SRR). 

r) Deve implementar o protocolo IEEE 802.1p. 

s) Deve implementar Weighted Tail Drop (WTD) como mecanismo de prevenção de 
congestionamento. 

t) Deve possuir capacidade de limitação de endereços MAC por porta com notificação para 
o administrador de uma adição ou subtração de um endereço. 

u) Deve ser fornecido com recursos instalados para coletar dados via RMON I (RFC 1757) 
com pelo menos 4 (quatro) grupos. Não serão aceitos probes externos ao equipamento. 

v) Deve implementar espelhamento do tráfego de uma ou várias portas para outra 
localizada no mesmo switch. 

w) Deve permitir o espelhamento de portas que estejam em uma mesma VLAN mas em 
switches remotos.  

x) Deve implementar Layer 2 traceroute para o descobrimento do caminho seguido por um 
quadro ethernet dentro de uma rede local. 

y) Deve implementar IGMP Snooping. 

z) Permitir a monitoração de desempenho de tráfego entre o switch e outro equipamento via 
MIB SNMP. 

aa) Deve suportar configuração automática de QoS para VoIP através de um único comando 
de CLI. 

bb) Deve implementar, no mínimo, 255 Virtual LANs (VLAN). 
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cc) Deve implementar o protocolo de trunking  IEEE 802.1q para que o tráfego de várias 
VLANs possa passar por um enlace. O switch deve implementar protocolo de negociação 
de trunking. 

dd) Deve implementar a criação automática de VLANs após a criação da mesma em um 
switch remoto. 

ee) Deve implementar o protocolo de Rapid Spanning-Tree IEEE 802.1w. 

ff) Deve implementar o protocolo de Multi-Instace Spanning-Tree IEEE 802.1s. 

gg) Deve implementar autenticação de administradores através do protocolo RADIUS. 

hh) Deve implementar o Spanning-Tree Protocol (IEEE 802.1d) por VLAN. 

ii) Deve implementar mecanismos de minimização do tempo de convergência de Spanning-
Tree em caso de falha de enlace ou switch da rede local, e as seguintes funcionalidades: 
configuração da porta para o estado forwarding automaticamente, manutenção da raiz da 
Spanning-Tree (Root Guard) e detecção de tráfego Spanning-Tree com opção de 
desabilitação da porta em caso de detecção positiva. 

jj) Deve possibilitar a criação de perfis de configuração da porta para cada tipo de máquina, 
como switches, roteadores, servidores, estações etc, que será conectada ao switch. 

kk) Deve suportar autenticação de login/senha para a liberação de tráfego na porta através  
do protocolo IEEE 802.1x com as seguintes funcionalidades: atribuição de VLAN 
conforme a autenticação do usuário, posicionamento da porta em uma VLAN “de 
convidados” caso não haja falha de autenticação, re-autenticação forçada de todas as 
portas, reautenticação periódica e definição de período de inatividade após falha de 
autenticação. 

ll) Deve suportar a configuração de uma VLAN de voz em cada porta para a separação do 
tráfego de telefonia IP. 

mm) Suportar agregação padrão IEEE 802.3ad. 

nn) O switch deve implementar o protocolo de negociação Link Aggregation Control Protocol 
(LACP). 

oo) Deve permitir a configuração de portas confiáveis e não confiáveis de forma a manter 
uma tabela corelacionando informações como porta, VLAN, IP, MAC para cada interface 
não confiável. Os servidores DHCP, por exemplo, devem estar conectados a interfaces 
confiáveis, pois qualquer resposta a uma solicitação DHCP será descartada em 
interfaces não confiáveis. Tal funcionalidade garante maior segurança e controle das 
redes LAN. 

pp) Deve possuir descobrimento automático da topologia da rede com o fornecimento de 
informações como: nome do switch remoto, porta local do enlace, porta remota do 
enlace, firmware do switch remoto. 

qq) Deve implementar MIB II (RFC 1213). 

rr) Deve operar nas temperaturas de 0 a 45º C. 

ss) Deve operar na umidade relativa não-condensada de 10 a 85%. 

 QUANTIDADE: 04 (QUATRO) UNIDADES 
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2.6 - REDE WIRELESS 

 O acesso através da rede wireless deverá ser disponibilizado inicialmente em apenas uma 
pequena área da Cidade da Policia. Deverá permitir acesso à rede para notebooks e 
outros equipamentos de computação móvel, de usuários internos ou visitantes garantindo 
que as funcionalidades da rede cabeada estarão também presentes na rede Wireless. 

2.6.1 - CONTROLADOR PARA REDE WIRELESS 

 Especificação mínima: 

a) Equipamento Controlador WLAN para a centralização da manutenção, configuração e 
otimização dos pontos de acesso gerenciados otimizando o desempenho e a cobertura da 
rádio-freqüência (RF). 

b) O controlador WLAN deve ser capaz de controlar Pontos de Acesso nos padrões 
802.11b/g, 802.11 e 802.11n (draft v2.0) simulneamente.  

c) O controlador WLAN deve ser capaz de controlar, no mínimo, 500 (quinhentos) Pontos de 
Acesso nos padrões 802.11b/g, 802.11 e 802.11n (draft v2.0). 

d) Deverá ser fornecida com capacidade de controlar 12 (doze) pontos de acesso, devendo 
permitir upgrade desta capacidade somente com adição de licenças. Caso seja necessária 
a adição de qualquer hardware para que este atinja sua capacidade máximas, este já 
deverá ser fornecido. 

e) Deve possuir, no mínimo, 8 (oito) portas padrão 1000BaseX permitindo a instalação direta 
de no mínimo as seguintes interfaces em conector SFP: 

 1000BaseSX; 

 1000BaseLX; 

 1000BaseT. 

f) Deve permitir a utilização de fonte de alimentação elétrica interna redundante garantindo a 
operação do sistema em caso de falha da mesma. 

g) O controlador WLAN deve permitir uma topologia redundante N+1, permitindo 
escalabilidade e alta disponibilidade. No caso de falha do Controlador WLAN, os Pontos de 
Acesso relacionados deverão se associar a um controlador WLAN alternativo de forma 
automática. O controlador redundante poderá estar em uma rede IP diferente 
(Redundância em Layer 3). 

h) Deve possuir capacidade instalada para controlar pontos de acesso “indoor” e “outdoor”, 
simultaneamente, sem que seja necessária qualquer licença adicional às fornecidas, 
permitindo ainda criação de redes mesh (“indoor e outdoor”). 

i) Implementar criptografia do trafego de dados e controle, na comunicação entre APs e 
controler. O Controlador devera ter capacidade de criptogarfia de no mínimo 8 Gbps. 

j) Deve possuir funcionalidade que permita a utilização dos Aps em sites remotos, onde 
através de conexão pela internet este automaticamente estabeleça um túnel seguro até o 
controlador permitindo que os SSIDs corporativos sejam disponibilizados aos usuários. 
Deverá também permitir a criação de um SSID local, que efetue a conexão via direta via 
internet, sem a utilização do túnel seguro. 

k) Deve implementar o padrão 802.11i com certificação WPA e WPA2. 

l) Implementar WEP(Wired Equivalent Privacy), chaves estáticas e dinâmicas (40 bits e 128 
bits). 
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m) Implementar WPA (Wi-Fi Protected Access com algoritmo de criptografia TKIP e Message 
Integrity Check-MIC). 

n) Implementar WPA-2 (Wi-Fi Protected Access com algoritmo de criptografia AES). 

o) Implementar IEEE 802.1X, com pelo menos os seguintes métodos EAP : EAP-MD5, EAP-
FAST, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPv2 e EAP-TLS. 

p) Implementar roaming rápido para os usuários autenticados por 802.1x (Fast Secure 
Roaming). O roaming de um cliente autenticado entre dois Pontos de Acesso deve ser 
inferior a 150 ms (milissegundos). 

q) Deve implementar mecanismo de autenticação através de portal Web para usuários 
visitantes.  

r) Deve permitir a criação de um usuário especial para gerenciamento de usuários visitantes 
temporários (Lobby Ambassador). 

s) Deve ser capaz de autenticar usuários 802.1x utilizando o método PEAP sem a 
necessidade de servidor Radius Externo. Os usuários devem ser criados na base local do 
Controlador WLAN.  

t) Implementar listas de controle de acesso (ACL) com suporte a contadores (ACL Counters), 
ou seja, para um determinado pacote deve ser possível verificar qual entrada da lista de 
controle de acesso (ACE) foi utilizada. 

u) Implementar o bloqueio da comunicação entre usuários em um mesmo SSID.  

v) Permitindo o isolamento dos usuários. 

w) Implementar mecanismo para detecção de Pontos de Acesso Rogue. 

x) Implementar mecanismo para detecção de clientes Rogue. 

y) Implementar mecanismo para detecção de Redes Ad-Hoc. 

z) Implementar mecanismo para localização de Pontos de Acesso Rogue. 

aa) Implementar mecanismo para localização de clientes Rogue. 

bb) Implementar mecanismo para localização de Redes Ad-Hoc. 

cc) Implementar a localização de pontos de acesso rogue. O controlador WLAN deve gerar um 
alarme e localizar o Ponto de Acesso Rogue na planta. 

dd) Implementar mecanismo para contenção de Pontos de Acesso Rogue. 

ee) Implementar mecanismo para contenção de Redes Ad-Hoc. 

ff) Implementar suporte a assinaturas de ataques de RF e prevenção de intrusão para ajudar 
ao administrador a customizar arquivos de assinatura de ataques para rapidamente 
detectar ataques de RF mais comuns tais como: denial of service (DoS), Netstumbler e 
FakeAP. 

gg) Implementar interface de gerenciamento de todas as funcionalidades localmente no 
controlador WLAN com suporta a (Secure Shell (SSH) Protocol, Secure HTTP (HTTPS) via 
web browser, Porta Console e SNMP). 

hh) Implementar ajuste dinâmico de canais 802.11 para otimizar a cobertura de rede e mudar 
as condições RF baseado em performance. 

ii) Implementar detecção de interferência e reajuste dos parâmetros de RF evitando 
problemas de cobertura e performance.; 
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jj) Implementar balanceamento de carga de usuários de modo automático através de 
múltiplos pontos de acesso para otimizar a performance durante elevada utilização da 
rede. 

kk) Implementar mecanismos automáticos de gerenciamento de recursos de radio, detectando 
buracos de cobertura, indisponibilidades de pontos de acesso, e executando auto-
configuração, auto-correção e auto-otimizacão. 

ll) Implementar mecanismo que ajusta dinamicamente a saída de potência dos Pontos de 
Acesso individualmente para acomodar as condições de alterações da rede alterações, 
garantindo a performance e escalabilidade. 

mm) Implementar mecanismo que no evento de falha de um ponto de acesso, o 
Controlador WLAN deve automaticamente ajustar a potencia dos pontos de acesso 
adjacentes para dar cobertura de área onde o ponto de acesso que falhou estava 
provendo o sinal. 

nn) Possuir funcionalidade que permita definir prioridade para contingência dos Pontos de 
Acesso, ou seja, no caso de falha de um controlador os pontos de acesso configurados 
com maior prioridade terão preferência a se conectarem ao controlador de contingência. 

oo) Possuir no mínimo 4 (quatro) níveis de granularidade a serem configuro para cada ponto 
de acesso. 

pp) O controlador deverá permitir que os Pontos de Acesso remotos seja capaz realizar o 
switching local do tráfego gerado entre os clientes a ele associados, sem a necessidade de 
utilização da rede WAN para o trafego dos clientes de um mesmo Ponto de Acesso. No 
caso de falha do link WAN, os clientes associados devem continuar tendo acesso a rede. 

 QUANTIDADE: 01 (UMA) UNIDADE 

2.6.2 - PONTOS DE ACESSO 

 O modelo para esses pontos de acesso deverá atender, no mínimo, às seguintes 
características:  

a) Padrões IEEE 802.11a, 802.11b e 802.11g e 802.11n draft 2.0 ou      superior; 

b) Certificação da Wi-Fi Alliance para 802.11a/b/g e 802.11n draft 2.0 ou superior; 

c) Homologado pela ANATEL; 

d) O Ponto de Acesso deverá suportar as seguintes arquiteturas:  

 Distribuídas – onde a Access Point opera de modo autonomo/inteligente. 

e) Deve ser capaz de operar simultaneamente nos padrões 802.11a/n e 802.11b/g/n, através 
de rádios independentes (Dual Radio AP). 

f) Deve possuir, no mínimo, 03 (três) antenas integradas para frequência de 2.4 GHz e no 
mínimo 03 (três) antenas integradas para frequência de 5 Ghz. 

g) O ganho das antenas deverá ser de, no mínimo, 3 dBi para antenas de 5GHz e 4 dBi para 
antenas de 2.4GHz. 

h) Deve possuir potência de transmissão máxima não inferior a: 17 dBm (802.11a), 18 dBm 
(802.11b), 17 dBm (802.11g) e 17 dBm (802.11n draft 2.0). 

i) Implementar as seguintes taxas de transmissão e com fallback automático: 

 IEEE 802.11a: 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9 e 6 Mbps; 

 IEEE 802.11b: 11; 5,5; 2 e 1 Mbps; 
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 IEEE 802.11g: 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9 e 6 Mbps; 

 IEEE 802.11n draft 2.0: MSC0- MSC15 (6.5 Mbps - 300 Mbps). 

j) Deve possuir, no mínimo, uma interface de uplink, autosensing, conforme o padrão IEEE 
802.3ab, 10/100/1000BASE-T. 

k) Possuir capacidade de selecionar automaticamente o canal de transmissão, sem 
necessidade de reinicialização do AP. 

l) Deve fazer a atualização automática de firmware ao ser conectado no Controlador WLAN.  

m) Possuir LED que indique, no mínimo, as seguintes condições: 

 Estado de operação; 

 Atividade da interface Ethernet; 

 Atividade do rádio. 

n) Deve possuir, pelo menos, uma porta de console para gerenciamento via linha de 
comando (CLI – comand line interface) com conector RJ-45, conector padrão RS-232, 
Serial over Ethernet ou USB. 

o) Deve implementar funcionamento em modo gerenciado por controlador, para configuração 
de seus parâmetros Wireless, gerenciamento das políticas de segurança, QoS e 
monitorização de RF (Rádio Frequência). 

p) Implementar padrão Wireless Multi-media QoS (WMM) da Wi-Fi Alliance para priorização 
de tráfego, suportando aplicações em tempo real, tais como, VoIP, vídeo, dentre outras. 

q) Deve possuir hardware interno dedicado para análise de espectro em 2.4GHz e 5GHz, de 
alta resolução (melhor que 5MHz), sem que ocorra impacto no tráfego dos clientes. 

r) Deve possuir modo de operação de análisador de espectro, acessível remotamente, para 
análise e captura de dados brutos da condição do espectro quando necessário. 

s) Deve possuir hardware que permita ao Controlador da rede, classificar e mitigar 
interferências não WiFi que impactem diretamente no funcionamento da rede em menos 
de 1 minuto. 

t) Deve ser capaz de analisar todo espectro não licenciado nas freqüências de 2.4 e 5GHz. 

u) Deve implementar cliente DHCP, para configuração automática de rede. 

v) Deve ser fornecido acompanhado de kit de instalação que permita fixação do 
equipamento em teto e parede. 

w) Deve possuir suporte a controladores WLAN redundantes, no caso de falha do 
controlador WLAN primário, os Pontos de Acesso relacionados deverão se associar 
automaticamente a um controlador secundário.  

x) Deve suportar, pelo menos, 16 (dezesseis) SSIDs.  

y) Deve permitir habilitar e desabilitar a divulgação do SSID. 

z) Deve implementar o protocolo IEEE 802.1X, com pelo menos os seguintes métodos EAP:  

 EAP-Transport Layer Security (EAP-TLS); 

 EAP-TTLS/MSCHAPv2; 

 PEAPv0/EAP-MSCHAPv2; 

 PEAPv1/EAP-GTC; 

 EAP Subscriber Identity Module (EAP-SIM). 
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aa) Deve suportar a autenticação com geração dinâmica de chaves criptográficas por sessão 
e por usuário. 

bb) Deve implementar WEP (Wired Equivalent Privacy), chaves estáticas e dinâmicas (40 bits 
e 128 bits). 

cc) Dever suportar WPA com algoritmo de criptografia TKIP; 

dd) Deve implementar WPA-2 (Wi-Fi Protected Access) com algoritmo de criptografia AES 
assistida em hardware. 

ee) Deve implementar o padrão IEEE 802.11i. 

ff) Deverá ser fornecido acompanhado de dispositivo do mesmo fabricante para prover 
alimentação ao ponto de acesso utilizando o padrão IEEE 802.3af; 

gg) Deverá ser fornecido acompanhado de uma fonte de alimentação externa do mesmo 
fabricante. 

hh) Deve ser fornecido acompanhado de todos os acessórios necessários para 
operacionalização do equipamento, tais como: softwares, cabos de console, cabos de 
energia elétrica, documentação técnica e manual que contenham informações suficientes 
para possibilitar a instalação, configuração e operacionalização do equipamento. 

ii) Deve ser capaz de realizar o switching local do tráfego gerado entre os clientes a ele 
associados, sem a necessidade de conectividade com o controlador para o tráfego dos 
clientes de cada ponto de acesso. Caso haja falha de comunicação com o controlador, os 
clientes associados devem continuar tendo acesso à rede, sem a necessidade de 
reautenticação. 

jj) Possuir sistema anti-furto tipo Kensington Security Lock ou similar. 

 QUANTIDADE: 07 (SETE) UNIDADES 

3 – DA SEGURANÇA DA REDE 

a) Esta parte da solução deverá garantir a integridade das informações e controlar o acesso dos 
usuários aos recursos da rede. Para a garantia de compatibilidade e de integração de 
funcionalidades, os elementos destas camadas devem ser do mesmo fabricante. 

3.1 - SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO E CONTROLE DAS ESTAÇÕES  

3.1.1 - Características da Solução 

3.1.1.1 - Autenticação: 

a) A solução deverá permitir a autenticação dos usuários com ou sem a utilização do padrão 
802.1x.  No caso da utilização do padrão 802.1x ficará a cargo da CONTRATADA a 
configuração dos switches, bem como o fornecimento dos servidores RADIUS, especificados 
no item 3.4; 

b) A solução deverá permitir a autenticação dos usuários através de portal web.  Os usuários 
não autenticados deverão ser redirecionados portal web de autenticação; 

c) Deve permitir a autenticação dos usuários nas seguintes bases de dados: 

 Local; 

 RADIUS; 

 LDAP; 
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 Kerberus; 

 Windows Active Directory. 

d) A solução deverá permitir a integração com a base de usuários do AD (Active Directory ) para 
login único do usuário (Sign Sign On). As credenciais do usuário utilizadas no momento de 
autenticação do Windows deverão ser utilizadas na autenticação do usuário na solução de 
controle de acesso de forma automática sem que o usuário tenha que entrar com as 
credenciais novamente.  

3.1.1.2 - Autorização: 

a) A solução deverá permitir a criação de perfis de usuários. 

b)  Cada perfil deverá conter pelo menos: 

 Nível de acesso a rede: Criação de políticas de filtragem de trafego baseados em,  
endereço IP de origem e destino,  porta TCP/UDP; 

 Tempo de acesso concedido: Configuração do tempo de acesso máximo em que o 
usuário pode estar conectado na rede; 

 Requisitos de segurança da estação:  Configuração dos pré-requisitos para que a 
estação tenha acesso total a rede. Esses pré-requisitos; devem ser baseados na 
verificação dos itens mencionados no item Verificação da Postura (Sistema 
Operacional, Antivírus, Hotfix, processo, etc); 

 Banda máxima permitida: Configuração da banda máxima permitida para todos os 
usuários desse perfil de forma que a soma da banda utilizada pelos usuários desse 
perfil não exceda a banda máxima configurada. 

c) A solução deverá permitir a autorização dos usuários baseados nos atributos LDAP. De 
acordo com os atributos LDAP o usuário deverá ser mapeado a um perfil definido. 

3.1.1.3 - Verificação de Postura: 

a) A solução deverá permitir a verificação da postura da estação, através das seguintes formas: 

a.1) Agente Instalado: 

  Agente a ser instalado na estação do usuário responsável para coleta das 
informações referentes a postura.  O agente deverá ser responsável somente pela 
verificação da postura da estação. Todo o controle de nível de acesso a rede, 
controle de tempo concedido e controle de banda deverão ser feitos através do 
Dispositivo de Aplicação de Políticas; 

a.2) Agente Temporário (Java ou ActiveX): 

   Agente web a ser carregando na estação no momento de verificação da postura 
para coleta das informações referentes a postura.  O agente deverá ser 
responsável somente pela verificação da postura da estação. Todo o controle de 
nível de acesso a rede, controle de tempo concedido e controle de banda deverão 
ser feitos através do Dispositivo de Aplicação de Políticas. 

a.3) O Agente (Instalado ou Temporário) deverá permitir a verificação dos seguintes itens: 

 Sistema Operacional Instalado; 

 Verificação do Service Pack Instalado; 
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 Chaves do Registro do Windows; 

 Arquivos existentes na estação do usuário; 

 Status dos serviços que estão rodando na máquina; 

 Existência de Software Antivírus e AntiSpyware Instalado; 

 Data da ultima atualização do Antivírus; 

 tatus do software Antivírus (Habilitado ou Desabilitado); 

 Verificação do Hotfix do Windows Instalado. 

b) A solução deverá permitir a verificação da última versão de antivírus fornecida. A solução 
deverá ser capaz de verificar qual é a ultima assinatura disponível e a sua respectiva data. 
Devem ser suportados os seguintes fabricantes de Antivírus: Symantec; Trend Micro; 
McAfee; AVG; Kaspersky; Panda; Sophos; ClamAV; e Avira. 

c) A solução deverá a possuir base de dados atualizada dinamicamente com as informações de 
assinaturas de antivírus, Antispyware e Hotfixes Microsoft. 

3.1.1.4 - Isolamento e Quarentena: 

a) O Isolamento e Quarentena dos usuários deverão ser feitos através do Dispositivo de 
Aplicação de Políticas. Não serão aceitas soluções aonde o controle esteja baseado em 
Agente ou manipulação do endereço via DHCP; 

b) A solução deverá permitir o Isolamento das estações mesmo que a mesma não possua 
agente instalado; 

c) A solução deverá permitir o Isolamento das estações mesmo que a mesma tenha endereço IP 
estático configurado; 

d) A solução deverá realizar a mudança da vlan de acesso do switch no qual o usuário está 
conectado permitindo o isolamento das estações. Essa mudança deverá ser feita sem que 
seja necessária a configuração do 802.1x. 

3.1.1.5 – Remediação:  

a) Caso o usuário não esteja de acordo com os requisitos de segurança da estação  a solução 
deverá prover mecanismos de atualização das seguintes formas: 

 Manual: O agente instalado deverá guiar o usuário no processo de atualização da 
estação (provendo links para os patches, atualização do software de antivírus, 
atualizações do WSUS) a fim de que a estação fique de acordo com as políticas de 
segurança; 

 Automático: O agente instalado deverá realizar todo o processo de forma 
automática. 

b) A solução deverá suportar a configuração das seguintes formas de remediação: 

a) Distribuição de Link Web; 

b) Distrição de Arquivos; 

c) Integração com WSUS; 

d) Integração com Antivírus e Antipyware. 
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c) A solução deverá prover integração com o servidor WSUS para instalação de patches de 
segurança Windows.  O agente instalado deverá ser comunicar com o WSUS para verificar se 
existe alguma atualização pendente. Caso seja necessária alguma atualização o agente 
instalado deverá iniciar uma atualização utilizando o WSUS de acordo com o mecanismo de 
atualização configurado (Manual ou Automático). Essa atualização deve ser transparente para 
o usuário e utilizar as APIs presentes no agente WSUS; 

d) A solução deverá prover integração com os  Softwares de Antivírus e Antispyware listados 
nessa especificação.  Caso seja necessária alguma atualização o agente instalado deverá 
iniciar uma atualização do software Antivírus e Antispyware de acordo com o mecanismo de 
atualização configurado (Manual ou Automático). Essa atualização deve ser transparente para 
o usuário e utilizar as APIs presentes nos softwares Antivírus e Antispyware. 

3.2 - DISPOSITIVO DE APLICAÇÃO DE POLÍTICA 

3.2.1 - Deverá ser fornecido em appliance dedicado para esse fim; 

3.2.2 - Deverá operar no modo em linha e no modo paralelo com o trafego da rede, sendo capaz 
de aplicar políticas de filtragem de trafego baseados em endereço IP de origem e destino,  
porta TCP/UDP e configuração de VLANs nos switches; 

3.2.3 - Deverá possuir capacidade para tratar no mínimo 01 (um) Gbps de trafego; 

3.2.4 - Deverá permitir a configuração em dois modos: 

a) In Band (Todo o trafego sempre passará pelo dispositivo); 

b) Out of Band (O trafego passará pelo dispositivo somente no momento de 
verificação dos pré-requisitos dos usuarios). 

3.2.5 - Deverá realizar a mudança da vlan de acesso do switch no qual o usuário está conectado 
dependendo do resultado da autenticação e da validação da estação do usuario. Para 
cada perfil deverá ser associada uma vlan de usuario. Essa mudança deverá ser feita sem 
que seja necessária a configuração do 802.1x; 

3.2.6 - Deverá operar em redundância do tipo ativo-standby.  Na falha de qualquer dispositivo 
ativo o dispositivo redundante deverá assumir todas as funções. Deverão ser fornecidos 
ambos dispositivos (Ativo e Standby); 

3.2.7 - A solução deverá ser capaz de realizar o controle de acesso de no mínimo 6000 usuários 
simultâneos, 1500 “In Band” e 5000 “Out of Band”. 

 QUANTIDADE: 04 (QUATRO) UNIDADES 

3.3 - DISPOSITIVO DE GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS  

3.3.1 - Deverá ser fornecido em appliance dedicado para esse fim; 

3.3.2 - Deverá ser capaz de gerenciar, configurar e alterar regras e políticas através de interface 
gráfica web; 

3.3.3 - Deverá ser capaz de verificar os usuários “online” permitindo a visualização das seguintes 
informações: 

a) Nome do Usuário; 

b) Endereço MAC do Usuário; 

c) Endereço IP do Usuário; 

d) Perfil do Usuário; 
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e) Sistema Operacional do Usuário. 

3.3.4 - Deverá ser capaz de gerar relatórios com as informações referentes ao resultado da 
verificação da postura da máquina; 

3.3.5 - Toda a comunicação entre o Dispositivo de Gerenciamento de Políticas e o Dispositivo de 
Gerenciamento de Policias deverá ser segura através da utilização do SSL (Secure Socket 
Layer);  

3.3.6 - Caso haja falha de comunicação entre o Dispositivo de Gerenciamento de Políticas e o 
Dispositivo de Aplicação de Políticas deve ser possível configurar o modo de contingência 
do Dispositivo de Aplicação de Políticas: permitir todos os usuários, ignorar novos usuários 
ou bloquear todos os usuários; 

3.3.7 - Deverá operar em redundância do tipo ativo-standby.  Na falha de qualquer dispositivo 
ativo o dispositivo redundante deverá assumir todas as funções. Deverão ser fornecidos 
ambos dispositivos (Ativo e Standby); 

3.3.8 - Deverá ser capaz de gerenciar pelo menos 20 dispositivos de aplicação de políticas 
fornecidos através de uma única interface gráfica web. 

 QUANTIDADE: 02 (DUAS) UNIDADES 

3.4 - SERVIDOR RADIUS PARA CONTROLE DE ACESSO À REDE 

3.4.1 - Requisitos Gerais: 

a) Os equipamentos devem ser fornecidos em forma de appliance com hardware necessário 
para suportar sua capacidade máxima, além do software e licenças requeridos para 
atendimento dos requisitos abaixo especificados. O hardware e software devem ser do 
mesmo fabricante; 

b) Deve ser possível definir grupos de usuários internamente à solução,com suporte à definição 
local de pares usuário/senha; 

c) Deve ser possível mapear os grupos de usuários definidos localmente na solução para bases 
de usuários Microsoft e LDAP genérico que contenham os pares usuário/senha; 

d) Deve ser possível agrupar logicamente grupos de equipamentos que controlam o acesso à 
Rede (“Network Access Devices”) e criar políticas de acesso associando grupos de usuários a 
grupos de equipamentos(“Network Device Groups”); 

e) Deve ser possível criar conjuntos de comandos administrativos (“Command Authorization 
Sets”) suportados pelos equipamentos de controle de acesso à rede e associá-los a vários 
grupos de usuários;  

f) Deve implementar a porção “server” da arquitetura AAA(“Authentication”, “Authorization”, 
“Accounting”) para controle de acesso administrativo a equipamentos de Rede (Roteadores, 
switches LAN, Ponto de Acesso, Firewalls e dispositivos de VPN). Para esse fim, a solução 
deve operar como um servidor TACACS, permitindo que se definam de forma centralizada os 
grupos de comandos que cada grupo de usuários pode executar em um dado conjunto de 
equipamentos. Devem ficar registrados no servidor TACACS todos os comandos executados 
por usuários autorizados assim como todas as tentativas não autorizadas de execução de 
comandos; 

g) Cada grupo de usuários deve permitir a associação de privilégios de acesso específicos 
(conjuntos de comandos definidos de forma centralizada) com grupos de equipamentos 
(definidos de forma centralizada)em que estes podem ser executados (equipamentos que 
disponham do cliente TACACS); 
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h) Deve suportar a criação de perfis administrativos (RBAC = “Role Based Access Control”); 

i) Deve implementar a porção “server” da arquitetura AAA (“Authentication”, “Authorization”, 
“Accounting”) para controle de acesso a serviços de rede (serviços acessíveis após processos 
de autenticação/autorização em conexões “dial-up”, IPSEC VPN, LAN Cabeada e Wireless 
LAN). Para esse fim, a solução deve operar como um servidor Radius, permitindo que se 
definam de forma centralizada políticas de restrição de acesso(hora, tipo de equipamento e 
Local) que cada grupo de usuários possui; 

j) Deve ser totalmente configurável através de interface gráfica, deve suportar definições de 
políticas associadas a grupos de usuários e a usuários individuais, políticas de acesso 
baseadas em tempo (hora do dia, dia da semana, mês do ano), quotas de utilização (em 
bytes)por grupo, números máximos de sessões simultâneas por usuário de um dado de 
grupo; 

k) Deve permitir a autenticação de conexões EAP (Extensible Authentication Protocol) para uso 
em ambientes com IEEE 802.1X. A solução deve ter capacidade de registrar no mínimo os 
seguintes parâmetros de acesso: usuário e grupo a que este pertence, switch através do qual 
o acesso foi solicitado, porta do switch em que o usuário estava conectado, endereço MAC da 
máquina usada pelo usuário, bytes transmitidos e recebidos durante o período de conexão;  

l) Devem ser suportados pelo menos os seguintes métodos EAP:  

 EAP-MD5, 

 EAP-CHAP 

 PEAP 

 EAP-TLS (EAP Transport Layer Security) , PEAP (Protected EAP),  

 EAP-FAST (EAP Flexible Authentication via Secure Tunneling).  

m) Deve suportar a autenticação de máquina (“Windows Machine Authentication”) necessária 
para adaptar o processo de “boot” de computadores com sistema operacional Windows 
(2000, XP e Vista) ao ambiente 802.1x.Essa autenticação deve ser possível, mesmo com a 
inclusão automática do prefixo “host/” pelo Sistema Operacional Windows, via EAP-TLS(EAP 
Transport Layer Security) com consulta a uma base LDAP genérica; 

n) Deve permitir a checagem do campo CN (Common Name) do certificado contra as 
credenciais de usuário enviadas pelo suplicante 802.1x; 

o) Deve suportar a importação da cadeia de certificados, com no mínimo 5 CAs na mesma PKI; 

p) Deve suportar a verificação de revogação dos certificados emitidos pela CA (CRL – Certificate 
Revocation List); 

q) Deve ser possível fazer atribuição de VLANs (inclusive “guest” VLANs)após resultado dos 
processos de autenticação/autorização em conexões IEEE 802.1x, tanto na rede cabeada 
como na rede sem fio; 

r) Deve suportar a autorização centralizada via endereço MAC como opção de acesso para 
elementos de rede sem suplicante 802.1x (“MAC Authentication Bypass”); 

s) Deve permitir a configuração local da base de endereços MAC e também possuir a integração 
através de LDAP para base de endereços MAC externa; 

t) Deve ser capaz de atribuir no mínimo os seguintes parâmetros em conexões IPSEC VPN de 
acesso remoto: endereço IP de VPN, servidores DNS e WINS a serem utilizados após o 
estabelecimento do túnel IPSEC. Deve ser possível também definir “banners” a serem 
apresentados ao usuário no momento da conexão; 
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u) Deve suportar pelo menos as seguintes famílias de atributos RADIUS: atributos definidos pelo 
IETF, atributos Microsoft , atributos Cisco RADIUS, atributos Juniper RADIUS, atributos 
Ascend. Deve ser possível selecionar os atributos específicos que estarão disponíveis para 
configuração dentro de cada grupo de usuários. Deve ser possível personalizar cada um 
destes atributos por grupo; 

v) Deve ser possível definir os atributos TACACS específicos que estarão disponíveis para 
configuração dentro de cada grupo de usuários. Deve ser possível personalizar cada um 
destes atributos por grupo; 

w) Deve permitir a definição de listas de controle de acesso (“Access Control Lists”) 
centralizadas que possam ser carregadas nos equipamentos de acesso à rede (roteadores, 
firewalls, concentradores VPN) no momento da autenticação/autorização do usuário; 

x) Deve suportar replicação da base de dados, para que a solução trabalhe com múltiplos 
servidores, aumentando a disponibilidade da solução; 

y) Deve suportar a operação como “ponto de avaliação de políticas de segurança” no controle 
de admissão à rede através de roteadores e switches LAN. Deve suportar a avaliação de 
credenciais de status (“posture credentials”) que caracterizem a adequação de máquinas 
Windows à Política de Segurança estabelecida, contemplando a verificação de, no mínimo, os 
seguintes itens : versão do sistema operacional, versão de software anti-vírus e versão do 
arquivo “dat” em uso na máquina que solicita acesso à Rede; 

z) Deve suportar no mínimo 50 dispositivos de rede, podendo expandir para um número de, no 
mínimo, 10.000 (dez mil) dispositivos através de licença, sem qualquer alteração de 
hardware; 

aa) A solução de autenticação deve implementar o protocolo NTP para sincronização de relógio 
de forma a manter os horários de todos os logs consistente; 

bb) A solução deve permitir o envio de logs para um servidor de SYSLOG; 

cc) Deve suportar balanceamento de carga e redundância a falha. 

dd) Deve ter capacidade de identificar que determinada requisição de autenticação de usuário 
demanda sessão com criptografia e habilitar a criptografia em nível 2 entre a estação e o 
switch de borda, caso este suporte. 

3.4.2 - Requisitos de Gerencia: 

a) A solução deve ser gerenciada centralizadamente de forma gráfica,através do protocolo 
HTTP. A mesma deve ser compatível com Internet Explorer e Firefox; 

b) A solução deve ser gerenciada de um único ponto, com informações de todos os 
autenticadores distribuídos; 

c) Deve ser possível gerar relatórios com informações sobre os privilégios dos usuários 
administradores da solução. 

3.4.3 - Requisitos dos Adaptadores de Rede: 

a) Deve possuir um adaptador Dual Port Gigabit, auto-selecionável; 

b) Taxa de transmissão de 10/100/1000 Mbits; 

c) Deve possuir negociação automática entre half e full duplex; 

d) Deve possuir 02 (dois) conectores RJ-45; 

e) Deve possuir leds indicadores de conexão e velocidade da rede. 
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3.4.4 - Requisitos da Fonte de Alimentação: 

a) Deve ser bivolt 110/220V com seleção automática; 

b) Deve possuir potência suficiente para suprir o equipamento com configuração máxima; 

c) Possuir cabo de alimentação para a fonte com, no mínimo, 1,80m(um metro e oitenta 
centímetros) de comprimento. 

3.4.5 - Requisitos de Características Físicas e Gerenciamento: 

a) Deve ser gabinete tipo “Rack”; 

b) O gabinete deve possuir tamanho de no máximo 2U; 

c) Deve possuir ventilação e exaustão reforçada redundante; 

d) Deve possuir gerenciamento através de SNMP v1e v2c; 

e) O equipamento deve ser entregue com todos cabos, conectores, adaptadores, assim como a 
documentação, mídias, drivers e elementos necessários para o pleno funcionamento da 
configuração especificada neste documento, inclusive software de gerenciamento de 
performance e operação. 

 QUANTIDADE: 02 (DUAS) UNIDADES 

3.5 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE E-MAIL: 

a) Solução integrada de software e hardware (Appliance) de antispam e antivírus para servidor 
de correio eletrônico. 

3.5.1 - Características Gerais: 

a) Capacidade de processar, no mínimo, 250.000 (duzentas e cinquenta mil) mensagens por 
hora, com filtros básicos, levando em conta um tamanho médio de mensagem de 15 Kbytes; 

b) Deve suportar, no mínimo, 6.000 (seis mil) usuários. 

c) Suportar 10.000 (dez mil) conexões SMTP simultâneas; 

d) Possui sistema operacional proprietário, desenvolvido para ser seguro e robusto, baseado em 
plataforma BSD; 

e) Possuir certificação "Common Criteria EAL2”; 

f) Possuir sistema de arquivo proprietário, desenvolvido para otimizar as filas de mensagens. 

3.5.2 - Configuração de hardware: 

a) Gabinete de 2U para rack de 19”; 

b) Dimensões 3.5” (a) x 19” (l) x 29” (p); 

c) 01 (um) Processador Intel Multi-Core; 

d) 02 (duas) Fontes redundantes com suporte a hot-plug; 

3.5.2 - Armazenamento: 

a) Configuração em RAID 1; 

b) 02 (dois) Discos SCSI (SAS) de 300GB com suporte a hot-plug. 



 

 

 

 

CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

TR - PE nº 018/11 
38 

 

c) 03 (três) Interfaces Ethernet Broadcom Gigabit; 

d) 01 (uma) porta serial DB9. 

3.5.3 - Características do MTA: 

a) Possuir MTA proprietário (sem Sendmail, Qmail ou Postfix), criado com linguagem de 
programação que não utiliza pilhas (sem risco de vulnerabilidade a ataque do tipo estouro de 
pilha / stack overflow); 

b) Possui habilidade de controlar as sessões SMTP e limitar o tráfego de mensagens, baseado 
em endereço IP, Range de IPs, Subnet IP, nome de domínio, nome parcial de domínio e 
reputação do emissor; 

c) Capaz de restringir conexões baseado em tamanho máximo de mensagem, no número 
máximo de destinatários por mensagem, número máximo de mensagens por conexão, 
número máximo de conexões simultâneas por IP e no número máximo de destinatários por 
hora; 

d) Possibilita limitar o número máximo de conexões simultâneas no Appliance e por Deamon 
SMTP; 

e) Possibilitar o bloqueio ou enfileiramento de maus remetentes e definir políticas individuais por 
remetente (tanto externo quanto interno) baseado em: 

 IP emissor; 

 range de IP; 

 domínio; 

 reputação do emissor; 

 lista DNS. 

f) Rate limit controlado por endereço de IP, domínio ou reputação do emissor capaz de controlar 
o número máximo de destinatários trafegados por determinado período de tempo e definir o 
fluxo de tráfego, baseado em períodos de tempo (em minutos); 

g) Controle granular de políticas, capaz de: 

 Checar DNS reverso e atribui políticas; 

 Possibilitar configurar por política; 

 Habilitar TLS preferido ou obrigatório; 

 Autenticação SMTP preferido ou obrigatório. 

 Múltiplos servidores DNS, que suportam os seguintes requisitos: 

 Servidores DNS raiz ou  Servidores locais; 

 Múltiplos servidores DNS, de acordo com o(s) domínio(s) de destino 
(Exemplo:  servidor DNS A para o domínio  A e servidor DNS B para o 
domínio B); 

 Configurações DNS, que permitem utilizar dois servidores de cache 
diferentes; 

 Possibilitam desabilitar a verificação de DNS reverso para conexões de 
entrada. 
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a) Deverá possuir Monitoramento do tráfego de mensagens em tempo real, que permite 
identificar parâmetros críticos como volume de mensagens, histórico de conexões, conexões 
aceitas e rejeitadas, taxa de aceitação e de limites, filtros de reputação correspondentes, 
número de mensagens de spam positivas e suspeitas e, número de vírus identificados; 

b) Deverá possuir Monitoramento do fluxo de mensagens em tempo real (detalhes do fluxo de 
mensagens por domínio e IP). Os fluxos de entrada e saída de mensagens devem ser 
exibidos separadamente; 

c) Deverá possuir Estatísticas em tempo real de destinatários inválidos, bloqueados por 
reputação, Spams e vírus encontrados, além das mensagens limpas (por domínio e IP); 

d) Deverá possuir Estatísticas em tempo real de mensagens bloqueadas por Rate limit, 
conexões rejeitadas, spams e vírus detectados na última hora, no último dia, na última 
semana e no último mês, além dos bytes recebidos de acordo com o domínio ou IP; 

e) Suporta tráfego de entrada e saída no mesmo Appliance, mas possibilita gerenciamento de 
políticas separadas; 

f) Deverá permitir atribuição de diferentes endereços IP ao mesmo Appliance, possibilitando a 
administração de diversos domínios com MXs diferentes, respeitando políticas diferenciadas 
para cada um deles; 

g) Cada endereço IP oferece respostas SMTP e banners diferenciados (Ex.: 220 
mx.exemplo.com.br para o IP A, 220 mx.outroexemplo.com.br para o IP B); 

h) Possibilitar customização do banner SMTP, o hostname e os códigos de resposta por 
endereço IP ou grupo de remetentes; 

i) Suporte a múltiplos domínios por endereço IP, ou múltiplos domínios utilizando diferentes IPs  
no mesmo Appliance; 

j) Capaz de configurar, no mínimo, 32 (trinta e dois) endereços IP por Appliance; 

k) Permitir gerenciar políticas por usuário ou grupo de usuários (baseado em endereço/domínio 
de remetente/destinatário, ou grupo do LDAP, como por exemplo, quando um único email é 
enviado para diversos destinatários, será processado pela política específica de cada um dos 
destinatários); 

l) Deverá possuir visão única de todas as políticas de usuários, para uma administração fácil e 
objetiva; 

m) Deverá possuir controle de fluxo baseado em grupo de remetentes: 

 Blacklists (IP, domínio ou reputação); 

 Whitelists (IP, domínio ou reputação); 

 Possibilitar a criação de vários grupos (por IP, domínio ou reputação); 

 RBLs/ORBLs de terceiros;  

 Whitelist e blacklist de endereços de remetentes e destinatários. 

 Verificação do remetente através do DNS reverso do IP de origem e, do 
endereço do remetente. 

n) Suporte LDAP: 

 Roteamento através do LDAP; 

 Mascaramento através do LDAP; 

 Verificação de destinatários válidos através do LDAP. 
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 Relay confiável, que atende aos seguintes requisitos: 

 Permite a configuração de relay confiável, de forma que o IP original da 
origem da mensagem é identificado através do cabeçalho da mensagem 
(quando o Appliance não é a primeira camada de checagem de 
mensagens); 

 Possui interface com o usuário final e Administração regionalizada; 

 Suporta interface de quarentena para o usuário final, permitindo 
regionalização, no mínimo, nos idiomas Português, Inglês e Espanhol. 

o) Controlar fluxo por domínio de destino, que permite realizar o controle de sessão do fluxo de 
entrega por domínio de destino. 

3.5.4 - Características de Segurança:  

a) Deverá prover prevenção a ataques de varredura de diretório (DHAP); 

b) Integrar-se com Open LDAP, Active Directory, ou outros servidores LDAP que possibilitam a 
identificação de usuários inválidos; 

c) Rejeitar mensagens para destinatários inválidos durante o diálogo SMTP (prevenir 
NonDelivery Report Attack); 

d) Controlar o número máximo de bounces por hora, de acordo com o número de destinatários 
inválidos por IP ou range, domínio ou reputação do remetente das mensagens; 

e) Suporte a verificação da autenticidade dos remetentes utilizando Domain Keys, DKIM, SPF e 
Sender ID; 

f) Possuir Verificação de bounces para combater ataques de bounce, suportando a substituição 
do endereço do remetente, utilizando uma etiqueta de verificação de bounce na saída de 
todas as mensagens. Os bounces que chegam sem a etiqueta são removidos e os que 
chegam com etiqueta são entregues; 

g) Suportar o envio de mensagens através de TLS por domínio de destino; 

h) Suportar recebimento de mensagens através de TLS; 

i) Possibilitar criar políticas para uso de TLS obrigatoriamente ou Preferencialmente; 

j) A solução deverá gerar alertas de falhas de negociação  TLS; 

k) Suportar autenticação SMTP para envio de mensagens; 

l) A solução deverá ser capaz de comparar o ID da autenticação SMTP com o cabeçalho da 
mensagem identificando mensagens com cabeçalhos falsos; 

m) Deverá suportar as seguintes ações para essa funcionalidade: 

 Quarentenar; 

 Alertar administrador; e 

 Bloquear a mensagem. 

n) Capacidade de assinar as mensagens de saída utilizando Domain Keys e DKIM, permitindo 
assinaturas com diferentes chaves, baseadas nos domínios de destino. 
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3.5.5 - Características do Filtro de Reputação: 

a) O sistema de reputação utiliza dados de uma das maiores redes de monitoramento de tráfego 
web e de email, para definir a reputação dos remetentes, consultando um número mínimo de 
100.000 (cem mil) redes participantes com cobertura global; 

b) A rede de reputação não está somente baseada em informações de fluxo da própria base de 
Appliances instalada, mas sim, em inúmeros outros relatórios provenientes de repositórios de 
Spam, listas de URL, listas de equipamentos comprometidos, composição da mensagem, IPs 
em blacklist, volume global de trafego, listas brancas, composição da mensagem e web 
crawlers; 

c) Possibilitar o controle de tráfego de email por reputação atribuída pela rede de reputação, de 
cada IP que solicitou uma conexão. A rede de reputação monitora, no mínimo, 90 (noventa) 
parâmetros de email e 40 (quarenta) de web; 

d) Informações da rede de reputação também são utilizadas para análise das mensagens, pelo 
filtro de Antispam, utilizado no appliance. 

3.5.6 - Característica de Data Loss Prevention (DLP): 

a) Identificação de arquivos anexos pelo tipo real do arquivo, pelo nome do arquivo, pela 
extensão e pelo MIME type; 

b) Possibilidade de colocar em quarentena, duplicar e colocar em quarentena, remover o anexo, 
redirecionar as mensagens para outro host ou destinatário, substituir a mensagem inteira ou 
apenas o anexo com modelo de notificação pré-definido; 

c) Filtros de conteúdo que atendem aos seguintes requisitos: 

 A solução deverá possuir um primeiro nível de filtro de conteúdo global, 
que é aplicado às mensagens antes das checagens de spam, de vírus e, 
do segundo nível de análise de conteúdo; 

 Suportar expressões regulares; 

 O segundo nível de filtro de conteúdo é aplicável por usuário ou por 
domínio, analisando as mensagens de entrada e saída; 

 Os filtros são aplicados baseados no remetente, no destinatário, no 
endereço IP, no tamanho da mensagem, na reputação, no tipo de anexo, 
no nome do anexo, no tamanho do corpo da mensagem, nas listas 
públicas de blacklist, nos dicionários, no assunto ou conteúdo e, no corpo 
da mensagem; 

 As regras de filtragem possibilitam múltiplas ações, baseadas em múltiplas 
condições, e são checadas em seqüência, possibilitando o uso de modelos 
para análise de entrada e saída; 

 Capaz de identificar mais de 390 (trezentos e noventa) tipos de arquivo 
pelo FileType (Finger Print), incluindo  arquivos de texto, executáveis, 
compactados, planilhas, documentos do MS Office (até 2007) e do 
OpenOffice, arquivos de imagem e arquivos de banco de dados (Access, 
dbase); 

 Identifica o conteúdo nos Meta Dados dos arquivos; 

 Detectar objetos EXE, DLL, JPEG, GIF, BMP, no mínimo, dentro de 
arquivos como Excel e Word; 

 Possibilita a análise de conteúdo em arquivos do tipo PDF. 
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d) Deverá suportar análise de imagens pornográfica, através de licença específica sem a adição 
de Hardware, com as seguintes características: 

 Detecção de conteúdo pornográfico em imagens do tipo JPEG, BMP, PNG, 
TIFF, GIF, TGA, ICO e PCX. 

 A detecção de conteúdo pornográfico deve utilizar um algoritmo que utilize 
a cor da pele e o tamanho e a curvatura do corpo para determinar a 
probabilidade de conteúdo impróprio. 

 O filtro deve ser capaz de identificar e extrair as imagens de dentro de 
outros arquivos como Word, Excel e PowerPoint. 

e) A solução deverá conter módulo de Criptografia das mensagens. A solução deverá ser 
integrada ao appliance ou em um appliance específico para criptografar as mensagens; 

f) Ser capaz de criar perfis de criptografia tanto para uso de servidores externos quanto 
servidores internos; 

g) Ser capaz de criptografar mensagens localmente através de criação de regras que 
especifiquem quais mensagens devem ser criptografadas. As regras deverão ser de acordo 
com a necessidade do órgão no mínimo por destinatário, remetente, conteúdo de anexos ( 
PDF, Word, Excel, etc.), assunto ou corpo do email, caracteres no Header da mensagem; 

h) Ser capaz de criar perfis diferentes para cada regra específica de mensagem a ser 
criptografadas; 

i) O método de criptografia utilizado não deve depender da instalação de softwares ou plugins 
na máquina do remetente e do destinatário; 

j) O sistema deverá gerar chaves por mensagem impossibilitando que a chave de uma 
mensagem possa abrir outra mensagem mesmo que para o mesmo destinatário; 

k) Deve ser capaz de acessar servidor de chaves remoto através de Proxy; 

l) Deverá ter 2 (dois) níveis de segurança de acesso na leitura das mensagens criptografadas: 

 Nível alto: O receptor da mensagem deverá entrar com credenciais de 
senha todas as vezes que abrir a mensagem  mesmo que a senha esteja 
em cache; 

 Nível Baixo: A senha não é requisitada se estiver em cache, ou seja caso o 
receptor tenha aberta a mensagem uma vez, não será necessário digitar 
novamente ao reabrir a mensagem enquanto a senha estiver em cache. 

m) Deverá usar no mínimo os seguintes algoritmos de criptografias: 

 RC4 160bits; 

 AES 192 bits. 

n) Deverá permitir que os receptores das mensagens criptografadas possam responder e/ou 
encaminhar à mensagem de forma criptografada, para garantir a segurança da informação; 

o) O sistema deverá permitir que os templates das mensagens criptografadas possam ser 
customizadas; 

p) As regras de mensagens a serem criptografadas podem ser criadas para estar de acordo com 
as normas de conformidade, tais como HIPAA, SOX, GLB, PIPEDA; 

q) O sistema deverá proporcionar os seguintes controles das mensagens enviadas: 
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 O remetente poderá cancelar a chave da mensagem antes mesmo que o 
destinatário receba a mensagem; 

 O remetente poderá configurar um tempo de expiração da chave. Assim 
caso o tempo tenha expirado a mensagem não poderá ser aberta; 

 Deverá permitir políticas que permite especificar um tempo de duração da 
mensagem. Assim caso atinja o prazo configurado a mensagem não 
poderá se mais lida 

 O sistema deverá enviar notificação de leitura da mensagem, assim que o 
destinatário acesse a chave para abertura da mensagem. 

r) As mensagens não deverão ser armazenadas no servidor de chaves ou no appliance de 
criptografia; 

s) A mensagem deverá ser entregue em um anexo criptografada e somente a chave deverá ser 
transmitida entre o servidor e o destinatário em um acesso seguro do tipo SSL. 

3.5.7 - Características do Filtro Anti-Spam: 

a) Deve possuir no mínimo 3 categorias de SPAM (Spam, Spam Suspeito e Marketing) 

b) Deve possuir no mínimo duas ferramentas de Anti-Spam de fabricantes diferentes. 

c) Filtro de spam em múltiplas camadas, que atende aos seguintes requisitos: 

 Filtro de reputação (IP/domínio do remetente); 

 Filtros reativos de antispam; 

 Tecnologia de detecção sensível ao contexto; 

 Tecnologia que engloba reputação de email e web; 

 Técnica de aprendizado adaptativo. 

d) Filtro antispam, que atende aos seguintes requisitos: 

 Integrado no Appliance; 

 Permite que um usuário ou grupo de usuários utilize diferentes filtros 
antispam. 

e) Permitir gerenciamento e configuração de regras do antispam automáticas e atualizadas a 
cada 10 minutos; 

f) Permitir a detecção de ataques e mudança de políticas em tempo real, permitindo mudar a 
política de mensagens, também, em tempo real, para possíveis spammers e hackers (por 
domínio e endereço IP), visando bloquear/criar obstáculo a esses possíveis maus remetentes; 

g) Quarentena, que atende aos seguintes requisitos: 

 Suportar diversas quarentenas configuradas separadamente; 

 Apresentar acesso individual, com autenticação de usuário e senha para 
cada quarentena; 

 Suportar autenticação por LDAP/AD/IMAP/POP para usuário final; 

 Enviar mensagens de notificação para o usuário final, quando há 
mensagens de spam ou suspeitas na quarentena, permitindo, ao usuário, 
visualizar as mensagens na quarentena e entregar ou apagar as 
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mensagens. A notificação é personalizável e permite o agendamento do 
envio para, no mínimo, mais de uma vez ao dia; 

 Controle o acesso à quarentena; 

 Controla o acesso por quarentena, possibilitando que, através de usuário e 
senha, o acesso seja dado apenas a usuários que têm o acesso liberado 
(Exemplo: quarentena “Confidencial” só pode ser acessada pelo 
Administrador). 

h) Possibilita armazenar as mensagens em quarentena no próprio Appliance ou em outro 
hardware especializado; 

i) A solução de Quarentena externa deverá permitir o gerenciamento da quarentena do usuário 
final; 

j) Deve possibilitar ao usuário final a criação de blocklists e safelists com os endereços que eles 
não querem e querem receber, respectivamente. 

k) Suporte a plugin para o cliente Outlook, permitindo reportar spams que, eventualmente, foram 
entregues ao usuário (falso positivos, phishings ou vírus); 

3.5.8 - Características do Filtro Antivírus: 

a) Checagem de vírus, que atende aos seguintes requisitos: 

 Integrada ao Appliance, permitindo que o Administrador defina políticas 
diferenciadas por grupos de usuários; 

 Permite a filtragem por duas ferramentas de antivírus de fabricantes 
distintos, em seqüência, rodando no mesmo Appliance; 

 Gera relatórios e estatísticas específicos para esta funcionalidade. 

b) Proteção dia 0 (zero day) que atende aos seguintes requisitos: 

 Fornecer camada adicional de proteção dia0 para surtos de novos vírus. 
No caso de surtos, a solução deve armazenar, em quarentena, as 
mensagens que caracterizem risco, por um período de tempo configurável, 
ou até que as vacinas para os novos vírus sejam liberadas e aplicadas no 
antivírus, reduzindo o tempo de vulnerabilidade a surtos de novos vírus; 

 Permitir a configuração de exceções de acordo com a extensão do arquivo; 

 Os filtros de proteção deverão permitir a configuração de acordo com o 
nível de ameaça; 

 Todo o processo de proteção dia zero é automático, por regras enviadas 
ao Appliance sem a necessidade da intervenção manual do usuário ou 
Administrador. 

c) Quarentena para os surtos de novos Vírus, que atende aos seguintes requisitos: 

 Quarentena dinâmica, que proporciona liberação automática das 
mensagens, que não atendem às regras de filtragem após as atualizações 
de regras e vacinas; 

 Apresentar intervalo entre atualizações configurável em lapsos de, no 
mínimo, 5 minutos. 
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d) Deverá possuir checagem de : 

 Arquivos; 

 Anexos;  

 Arquivos compactados; 

e) Deve identificar arquivo criptografado e não escaneável tomando no mínimo a ação de 
bloquear, alterar cabeçalho, quarentenar ou liberar. 

3.5.9 - Características Administrativas: 

a) Relatórios e logs, que atendem aos seguintes requisitos: 

 Monitoramento gráfico do fluxo de mensagens de entrada e saída da 
última hora, do último dia, da última semana e do último mês; 

 Log do processamento de cada mensagem; 

 Relatório de fluxo de mensagens (Exemplo: lista as mensagens para um 
destinatário específico, em determinado período de tempo, com detalhes 
de como esta mensagem foi recebida, processada e, entregue ou 
apagada); 

 Possibilita estatísticas de mensagens e performance; 

 Fornecer logs de antivírus, antispam, mensagens, debug, sistema, 
escaneamento, linha de comando, erros, interface de gerência e status; 

 Possibilita exportar dados para CSV e gera arquivo PDF para 
armazenamento ou impressão; 

 Fornecer relatórios com gráficos, em formato de pizza e barras, que 
apóiam na comprovação do ROI; 

 Permitir o agendamento para envio automático de cada tipo de relatório 
(por dia, por semana, por mês), podendo distinguir qual é o relatório e para 
quem ele será enviado; 

 Permitir a geração de relatórios por quantidade de dias ou meses 
desejados. 

b) Possibilitar ferramenta de relatório centralizado em equipamento externo, que atende aos 
seguintes requisitos: 

c) Suporta múltiplos Appliances; 

d) Capaz de fornece relatório: 

 De todas as mensagens ou, por grupos de domínios; 

 De volume de uso por usuário (maiores remetentes ou destinatários de 
vírus, spam, volume e tamanho de mensagens); 

 De volume de uso por domínio (maiores domínios de entrada e saída de 
mensagens por volume, spam e vírus); 

 De violação de políticas ou filtro de conteúdo; 

 De eficiência da proteção dia 0; 

 Dos maiores remetentes ou destinatários de vírus; 

 Dos maiores remetentes ou destinatários de spam. 
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e) O sistema deverá permitir autenticação externa do tipo LDAP e RADIUS para gerencia da 
solução. 

f) A solução deverá possuir diferente níveis de administração, no mínimo: 

 Acesso Total; 

 Somente Leitura de configuração; 

 Somente leitura de status de sistema; 

 Help Desk  com acesso somente a quarentena de SPAM e busca de 
mensagem. 

g) Monitoramento de sistema, que atende aos seguintes requisitos: 

 SNMP v1/v2/v3; 

 MIBII; 

 XML; 

 Syslog. 

h) Suporte a API para desenvolvimento de relatórios personalizados; 

i) Alerta baseado em emails, podendo especificar o tipo de alerta, a criticidade e, para qual 
email ele será enviado; 

j) Possibilitar o envio de Traps SNMP; 

k) Interfaces de configuração, que atendem aos seguintes requisitos: 

 Interface web (HTTP e HTTPS); 

 Linha de comando (SSH e Telnet); 

 Transferência de arquivos (SCP e FTP). 

l) Possui arquivos de configuração XML/texto, armazenados no local ou transferidos para outro 
lugar; 

m) Suporta gerenciamento centralizado para configurar e gerenciar múltiplos Appliances, sem 
necessidade de console dedicado para gerenciamento; 

n) Permite criar políticas por cluster, por grupo ou por Appliance; 

o) Suporte remoto, que atende aos seguintes requisitos: 

 Possuir comando embutido para consolidar as informações de diagnóstico 
e, configurá-las e enviá-las para o suporte; 

 Permitir habilitar um túnel seguro de suporte para diagnósticos e 
interações remotos. 

p) Possibilitar testar a configuração efetuada, antes que a mesma entre em produção, simulando 
uma situação e possibilitando que seja visualizada a medida a ser implementada; 

q) Monitoramento capaz de realizar a entrega de mensagens, em tempo real, do fluxo de 
entrega por domínio/IP, e separar filas de entrega por domínio de destino; 

r) Capacidade de adicionar diferentes rodapés ou disclaimers, baseados em domínio, endereço 
de email e grupo de origem; 
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s) Deverá gerar relatorios das conexões usando TLS.Suporte a múltiplos endereços IPs para 
envio, por appliance (até 32 endereços), das mensagens através de diferentes IPs, baseadas 
no remetente da mensagem, no assunto, no tamanho, nos destinatários, etc.; 

t) Gerenciamento de Bounces que permita a configuração de diferentes perfis de Bounce, por 
domínio de destino, visando minimizar o uso de banda para mensagens menos importantes, 
bem como definir freqüência de tentativas, período máximo de retenção, etc. 

 QUANTIDADE: 02 (DUAS) UNIDADES 

3.6 - SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE WEB 

3.6.1 - Características Gerais: 

a) A solução deverá prover as funcionalidades de Proxy HTTP/HTTPS, Filtro de Conteúdo, 
Caching, AntiMalware e Inspeção de Tráfego SSL e Monitoramento de camada 4 do modelo 
OSI; 

b) A solução deverá suportar no mínimo 6.000 (seis mil) usuários. 

c) A solução deverá ser executada em Hardware e Software específicos (appliance) com 
sistema operacional especializado. Todas as funcionalidades deverão ser executadas no 
mesmo equipamento. Toda a solução de hardware e software deverá ser fornecida pelo 
mesmo fabricante; 

d) Hardware: 

 Possuir no máximo 2U padrão 19” Rack; 

 Possuir no mínimo 1 (um) processador Quad Core Intel Xeon; 

 Possuir no mínimo  4 GB; 

 Possuir no mínimo 4 (quatro) discos de 300GB; 

 Possuir configuração  RAID 1+0 dos discos; 

 Possuir no mínimo 6 interfaces Gigabit ; 

 Possuir fonte redundante e hot swappable; 

 Possuir interface de console do tipo RS-232, ou similar. 

e) A solução deverá estar de acordo com as normas e padrões internacionais como: 

 FCC (U.S. only) Class A, ICES (Canada) Class A; 

 CE Mark (EN 55022 Class A, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3) ; 

 VCCI (Japan) Class A, BSMI (Taiwan) Class A. 

3.6.2 - Características de Proxy e Cache: 

a) Servidor Proxy deverá ser compatível com qualquer browser e sistema operacional; 

b) Suportar os protocolos HTTP, HTTPS e FTP; 

c) Suportar active/passive  mode FTP over http; 

d) Possuir a possibilidade de configuração da porta ou portas utilizadas para o serviço de Proxy 
para HTTP, HTTPS e FTP 

e) Possuir a capacidade de utilizar o proxy com o método CONNECT para portas; 
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f) O equipamento deve permitir requisições dos clientes da rede interna em uma interface de 
rede e a comunicação com a Internet em outra interface, possibilitando usar um endereço IP 
privado na interface de rede interna e um IP público na interface de rede externa; 

g) Deve ser capaz de criar lista de destinos que poderão pular as regras de proxy e políticas 
baseadas no mínimo em: 

 Endereço IP; 

 CIDR; 

 Domínio; 

 Hostname completo ou parte. 

h) Possuir a capacidade de atuar como proxy explícito e transparente; 

i) Poder atuar como proxy transparente através do redirecionamento de conexões utilizando 
WCCP v2; 

j) Possuir integração com serviços de diretório LDAP e domínios Windows 2000, 2003 para 
auditoria e autenticação sem a necessidade de instalação de agentes ou plugins em nenhuma 
estação de trabalho ou servidor; 

k) A solução deverá fazer a autenticação do usuário via NTLM de modo transparente, ou seja, 
utilizando usuário já autenticado em domínio Windows sem pedir novamente a senha para o 
usuário 

l) O equipamento deve pedir autenticação (login, senha e domínio) para usuários que estejam 
utilizando sistemas operacionais diferentes do Windows (Linux, por exemplo), validando estes 
usuários no serviço de diretórios Microsoft Active Directory 2000/2003/2008 e LDAP. 

m) Autenticação de usuários e estações de trabalho sem a necessidade de instalação e/ou 
execução de clientes ou quaisquer módulos em nenhuma estação de trabalho e/ou servidor;
  

n) Deve possuir integração total com Microsoft Active Directory 2000/2003/2008 para 
autenticação e importação de usuários e grupos, sem a necessidade de instalação e/ou 
execução de clientes ou quaisquer módulos nas estações de trabalho dos usuários ou nos 
servidores; 

o) Deve permitir a criação de políticas sofisticadas usando, no mínimo, os seguintes critérios: 

 Grupos do domínio ou serviço de diretórios LDAP e AD aos quais o usuário pertence; 

 Classificação das páginas (categorias de URLs); 

 Tipos de arquivo; 

 Porta do serviço de proxy a que o usuário conectou; 

 Reputação do site de destino; 

 Listas de URLs cadastradas; 

 Base de URLs com contratação de atualizações com o fornecedor; 

 Tipo de conteúdo; 

 Presença de vírus e malware; 

 Tamanho do download; 

 Endereço IP; 

 User Agents. 
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p) Deverá permitir políticas baseadas em tempo ( dias da semana, hora do dia) afim de restringir 
acesso em horários pré estipulados (ex. horário comercial);  

q) O sistema deverá ser capaz de criar e hospedar arquivos PAC (Proxy Auto-configuration) e 
disponibilizá-lo atravez de portas configuráveis. 

r) Deverá ser possível configurar múltiplos Upstream  Proxy HTTP afim de redirecionar o trafego 
se necessário para outras camadas de Proxy,possibilitando configurações de Failover, 
Balanceamento ou condicional; 

s) Deve possuir a funcionalidade de IP Spoofing (possibilitar encaminhar o endereço IP do 
cliente, e não do próprio proxy); 

t) Permitir roteamento de Proxy baseado em: 

 Origem e/ou destino; 

 User Agent . ( ex. IE6,mozilla); 

 Baseada em um range de tempo específico ( dia, hora); 

 Porta específicas; 

 Categorias de URL‟s;  

u) O equipamento deve suportar no mínimo 3.000 requisições HTTP por segundo, considerando 
as configurações mínimas; 

v) Possuir capacidade de suportar no mínimo 100.000 conexões TCP simultâneas; 

w) Possuir latência de 5 a 15 milisegundos no máximo;   

x) Deve permitir o armazenamento em Cache de conteúdo de streaming de vídeo e áudio 
trafegados pelo protocolo HTTP; 

y) Possuir a funcionalidade de eliminar o conteúdo do Cache (limpar o Cache); 

z) Possuir sistema de arquivos que armazene o conteúdo de cada página em setores contíguos 
do disco para otimizar o acesso aos objetos armazenados; 

aa) Cache seguro com varredura completa a cada atualização de vacinas; 

bb) Capacidade de criar listas de um ou mais domínios que não deverão ser armazenados em 
Cache; 

cc) Deve possuir funcionalidade capaz de eliminar conteúdo em Cache ( limpar o cache); 

dd) Possuir espaço em  achê para no mínimo 100Gb; 

3.6.3 - Características do Proxy HTTPS (Criptografado): 

a) A solução deverá possuir a capacidade de descriptografar conexões HTTPS baseado na 
categoria do site de destino e/ou baseado na reputação do site de destino, além do status do 
certificado fornecido pelo site de destino (ex. sites com certificados expirados ou assinados 
por uma CA não confiável sempre serão descriptografados); 

b) O conteúdo descriptografado deve ser inspecionado pelo filtro de URL e pela solução 
antimalware; 

c) A solução deverá atuar como um "man in the midle", e deverá suportar certificados on-box, 
importando certificados válidos ou gerando certificados auto-assinados; 

 



 

 

 

 

CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

TR - PE nº 018/11 
50 

 

3.6.4 - Características do Filtro de Conteúdo Web: 

a) O equipamento deve atualizar a base de URLs automaticamente via Internet por meio de uma 
base proprietária do fabricante do equipamento; 

b) Deve possuir uma base de URLs com, no mínimo, 65 categorias pré-definidas e 20 milhões 
de domínios cadastrados; 

c) A base de URLs deve possuir sites em no mínimo 50 línguas e de no mínimo 200 países; 

d) Deve permitir a criação de, no mínimo, 100 categorias extras customizadas, baseadas no 
mínimo em: 

 Endereço IP do servidor; 

 Sub-rede; 

 Domínio; 

 Expressões regulares nas URLs. 

e) Deve possibilitar o envio ao fabricante das URLs não cadastradas na base de dados para 
análise e inclusão na base de categorias; 

f) Deve possuir analise de conteúdo dinâmico dos sites  permitindo a categorização em tempo 
real dos sites que não pertence a nenhuma categoria pré estabelecida. 

g) Deve permitir notificar o usuário sobre a política de uso da empresa quando acessar sites 
proibidos, permitindo ou não o acesso se o usuário desejar continuar. 

h) Possuir categoria específica para sites que possam conter malware; 

i) Possibilidade de bloqueio de acesso a sites de Chat e fóruns on-line; 

j) Possuir categoria específica para sites de download; 

k) Possuir categoria específica para sites que tenham como objetivo a distribuição de rádio, 
vídeo e telefonia pela internet; 

l) Possibilitar criar filtros URLs baseado em políticas de tempo, tais como dias da semana e 
range de horário, ou seja alguns sites só poderão ser acessados fora do horário de 
expediente; 

m) Deverá ser capaz de criar ações diferentes para as URLs em políticas por tempo; 

n) Deverá permitir customização da página de notificações aos usuários;   

o) Deve possuir no mínimo as seguintes categorias de URLs, sem custos adicionais: 

 Sites de conteúdos maliciosos; 

 Bate-papo (chat) e fóruns on-line; 

 Sites de proxies; 

 Sites de relacionamento; 

 Sites de pornografia (conteúdo adulto e erótico); 

 Sites de webmails; 

 Sites de download e peer-to-peer (P2P); 

 Sites de streaming (audio e video on-line); 

 Sites de jogos; 

 Sites de hacking. 
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p) Deve possuir a capacidade de criar regras de acesso diferenciadas por categorias de URLs 
baseadas no mínimo em: 

 Endereços IP; 

 Sub-rede; 

 Hostname; 

 Domínio; 

 Usuários (autenticados e não-autenticados); 

 Grupos do domínio baseado em autenticação em LDAP. 

q) Dever possuir filtro contra perda de informações via Web (HTTP e HTTPS) e FTP com no 
mínimo analisando os seguintes parâmetros. (Ex. Funcionários do Financeiro não podem 
enviar arquivo XLS via FTP): 

 Metadada Arquivo (nome do arquivo, tipo do arquivo e tamanho do arquivo); 

 Usuário; 

 Grupo de usuários ( integração  AD/LDAP); 

 URL, Categoria ou Reputação. 

r) Deve permitir integração com DLP (Data Loss Prevention) externo. 

 Deverá conter as seguintes ações: 

 Bloquear o site com log do acesso; 

 Liberação da página com log do acesso; 

 Redirecionar as requisições para uma URL determinada; 

 Inspeção profunda (antimalware e inspeção de HTPPS). 

3.6.5 - Características do Filtro de Reputação: 

a) Deve possuir um sistema de filtro de reputação que permita estabelecer uma reputação 
para cada endereço IP dos servidores de destino com as seguintes características:  

 Deve utilizar dados de uma rede mundial de monitoração de tráfego web e de email 
para definir a reputação dos servidores de destino, consultando um número mínimo 
de 100.000 redes participantes com cobertura global; 

 A rede de reputação não deve somente ser baseada em informações de fluxo da 
própria base de Appliances instalada, mas sim em inúmeros outros parâmetros 
provenientes de: listas negras de URL, listas brancas de URL, listas de 
equipamentos comprometidos, volume global de trafego, histórico dos sites, dados 
de categorização de URLs e web crawlers; 

b) Deve permitir ações diferenciadas de acordo com cada reputação obtida, como 
bloquear, permitir ou verificar detalhadamente os objetos de cada acesso. 

3.6.6 - Características do Anti-Malware: 

a) A solução deverá conter ferramenta antimalware; 

b) Ter no mínimo 200 mil assinaturas de malware; 

c) Possibilidade de armazenar o resultado das verificações de malware em cache, visando 
minimizar a latência; 
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d) Efetuar todas as verificações de malware simultaneamente para cada objeto do site, em 
tempo real, e não seqüencialmente, para minimizar a latência, sem o uso de protocolos 
de comunicação entre as ferramentas como ICAP; 

e) Deve suportar/implementar simultaneamente múltiplas ferramentas de filtragens de 
proteção contra malware (no mínimo duas) e de fabricantes diferentes; 

f) Se a detecção de malware não for feita no mesmo equipamento fornecido para filtro de 
conteúdo, a contratante deverá fornecer os appliances (conjunto de hardware e 
software de mesmo fabricante) para compor a solução, observando-se os requisitos de 
alta disponibilidade; 

g) Deve realizar a verificação de malware nos dois sentidos (download e upload); 

h) O mecanismo de verificação de malware deve reconhecer códigos maliciosos pelo 
menos nas seguintes categorias: 

 Adware; 

 Phishing; 

 Tracking cookies; 

 Session hijackers; 

 Rootkits; 

 Keyloggers; e 

 Vírus. 

i) Possibilidade de armazenar o resultado das verificações de malware em cache para 
minimizar a latência;  

j) Deve possuir mecanismo de verificação de tráfego na camada 4 do modelo OSI, 
permitindo identificar estações de trabalho infectadas por malwares na rede interna do 
cliente, com as seguintes características: 

 A monitoração de tráfego na camada 4 deve examinar o tráfego em todas as 
65.535 portas do protocolo TCP; e 

 A verificação de tráfego na camada 4 deve ser capaz de apenas monitorar ou 
monitorar e bloquear o tráfego suspeito. 

3.6.7 - Funcionalidade de Administração e Gerência: 

a) Deve possuir interface de gerência via Web e linha de comando; 

b) A interface de linha de comando deve ser acessível via protocolo SSH (Secure Shell) e 
possuir, no mínimo, comandos equivalentes aos seguintes comandos da interface de 
linha de comando do Linux: 

 Tcpdump; 

 Grep; 

 Tail; 

 Ping; e 

 Telnet. 

c) Deve possuir MIB própria para verificação das informações de utilização via SNMP e 
deve possibilitar o envio de alertas administrativos utilizando e-mails; 
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d) A solução deverá ter ferramenta capaz de testar/ simular alterações antes de serem 
aplicadas no sistema afim de validação e/ou verificação das políticas aplicadas; 

e) Possibilitar criar políticas de acesso a interface de gerenciamento baseada em endereço 
IP e/ou range de IPs que podem acessar o sistema; 

f) Deve permitir integração com RADIUS para autenticar usuários na console de 
gerenciamento da solução. 

g) A solução deverá permitir a criação de multiplos servidores RADIUS para autenticação 
de usuários à gerencia. 

h) O equipamento deve oferecer a possibilidade de envio de chamado ao suporte do 
fabricante utilizando comando interno que envie dados sobre a configuração do 
equipamento e informações de status e logs do equipamento para agilizar o 
atendimento; 

i) Possibilitar suporte remoto ao equipamento pelo fabricante através de acesso seguro ao 
equipamento habilitado pelo administrador;   

j) Deve possuir pelo menos três classes de usuários, sendo elas administrador (com 
permissão de alterar configurações, gerenciar usuários e atualizar sistema operacional), 
operador (com permissão de alterar configurações) e convidado (somente acessar 
informações de relatório e status do equipamento); 

k) A solução composta por dois equipamentos deverá funcionar com os seguintes 
requisitos: 

 Os appliances devem funcionar como master e slave permitindo que as 
configurações feitas no equipamento master sejam replicadas para o equipamento 
slave, através de salvamento e carregamento de arquivos de configuração; e 

 Cada appliance deve ser capaz de suportar toda a demanda e atender todos os 
requisitos deste edital, em um único equipamento. 

l) Deverá ser compatível com SNMP Traps; 

m) Deverá ser compatível com Syslog; 

n) A solução deve atualizar todos os mecanismos de checagem de forma regular e 
automática, efetuando o download de forma incremental; 

o) O Administrador poderá manualmente fazer as atualizações. 

3.6.8 - Características de Relatórios: 

a) Deve possuir uma interface Web de geração de relatórios com informações em tempo 
real, integrada ao equipamento, com as seguintes características: 

 Deve permitir a exportação dos dados dos relatórios para CSV e PDF; 

 Deve possibilitar o agendamento do envio dos relatórios por e-mail. 

 A interface Web de relatórios integrada ao equipamento com informações em 
tempo real deve ter, no mínimo, os seguintes relatórios: 

 Visão do sistema; 

 Categorias mais acessadas (10 categorias, pelo menos); 

 Usuários com mais acessos (10 usuários, pelo menos); 

 Atividades do usuário; 
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 Detalhes do usuário; 

 Detalhes da categoria; 

 Detalhes do malware; 

 Monitor do filtro de reputação; 

 Monitor de tráfego na camada 4; 

 Uso de banda; e 

 Banda economizada em função de bloqueios. 

b) A solução deve possuir ainda uma interface Web de geração de relatórios para 
informações que não são de tempo real, não necessariamente integrada ao equipamento 
appliance, com as seguintes características: 

 Deve permitir a exportação dos dados dos relatórios para CSV; 

 Deve possibilitar o agendamento do envio dos relatórios por e-mail; e 

 Deve possibilitar o armazenamento das informações em banco de dados 
relacional compatível com a especificação SQL-92; 

c) A interface de relatórios de informações que não são de tempo real deve ter, no mínimo, 
as seguintes funcionalidades: 

 Relatório de sites e categorias acessados (geral e por usuário); 

 Relatório de sites bloqueados (geral e por usuário); 

 Definição de um intervalo de dia e hora para os relatórios; 

 Visão do sistema; 

 Sites mais acessados; 

 Usuários com mais acessos; 

 Atividades do usuário; e 

 Detalhes do usuário; 

 QUANTIDADE: 02 (DUAS) UNIDADES 

3.7 - DISPOSITO STATEFUL FIREWALL COM SUPORTE A VPN 

3.7.1 - Características Básicas: 

a) Equipamento do tipo “appliance”, dedicado à terminação de túneis IPSEC e com suporte 
à terminação de conexões SSL-VPN; 

b) Deve ser montável em rack de 19 polegadas (devem ser fornecidos os kits de fixação 
necessários); 

c) Deve ser fornecido com fontes redundantes internas ao equipamento; 

d) Deve ser fornecido com pelo menos 08 interfaces 10/100/1000 auto-sense e 04 (quatro) 
interfaces 10Gigabit Ethernet. Os adaptadores para as portas 10GigabitEthernet devem 
ser do tipo SFP+ com padrão SR; 

e) Deve suportar o acréscimo de pelo menos 06 interfaces Gigabit Ethernet; 

f) Deve suportar o acréscimo de pelo menos 04 interfaces 10Gigabit Ethernet (10GE); 
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g) Deve suportar agregação de portas GigabitEthernet e 10GigabitEthernet. Deve ser 
possível formar grupos de até 08 portas GigabitEthernet e 04 portas 10GigabitEthernet; 

h) Deve suportar funcionalidade de Stateful Firewall com performance mímina de 20 Gbps e 
mínimo de 4 milhões de conexões simultâneas; 

i) Deve suportar a criação de pelo menos 200.000 (duzentas mil) novas conexões por 
segundo e encaminhamento de pelo menos 4 milhões de pacotes por segundo; 

j) Não deve haver restrição de número de usuários simultâneos através do equipamento 
para a licença de software fornecida para a funcionalidade de Stateful Firewall; 

k) Deve suportar a definição de VLAN trunking  conforme padrão IEEE 802.1q. Deve ser 
possível criar pelo menos 250 interfaces lógicas associadas a VLANs e estabelecer 
regras de filtragem (Stateful Firewall) entre estas; 

l) Deve construir registro de fluxos de dados relativos a cada sessão iniciada, armazenando 
para cada uma destas sessões  informações tais como endereços de origem e destino 
dos pacotes, portas TCP (e UDP) de origem e destino, bem como números de seqüência 
dos pacotes TCP, status dos flags “ACK”, “SYN” e “FIN”; 

m) O equipamento deve permitir a “randomização” do número de seqüência TCP, ou seja, 
funcionar como um “proxy” de número de seqüência TCP de modo a garantir que um host 
situado em uma interface considerada “externa” (insegura), sob o ponto de vista de 
política de segurança do firewall, nunca tenha acesso ao número de seqüência TCP real 
do host seguro (interno ao firewall) em uma sessão estabelecida entre os referidos hosts;  

n) Possibilitar o registro de toda a comunicação realizada através do firewall e de todas as 
tentativas de abertura de sessões e conexões que por ele forem recusadas; 

o) Deve suportar agrupamento lógico de objetos (“object grouping”) para criação de regras 
de filtragem. Deve ser possível criar grupos de pelo menos os seguintes tipos de objetos : 
hosts, redes IP, serviços. Deve ser possível verificar a utilização (“hit counts”) de cada 
regra de filtragem (“Access Control Entry”) individualmente, independentemente do fato 
de a configuração da política ter utilizado o conceito de agrupamento lógico de objetos; 

p) A solução fornecida deve possuir a funcionalidade de “proxy” de autenticação ( 
“authentication proxy”), permitindo a criação de políticas de segurança de forma 
dinâmica, com autenticação e autorização do acesso aos serviços de rede sendo 
efetuadas por usuário. Deve ser possível obter as informações de usuário/senha por meio 
de pelo menos os seguintes protocolos : HTTP, HTTPS e Telnet. Deve ser possível ao 
Firewall exigir autenticação inclusive para uso de protocolos que não possuam 
nativamente recursos de autenticação; 

q) Deve suportar autenticação usando base local de usuários (interna ao equipamento); 

r) Implementar políticas de controle de acesso baseadas em informações de horário (“time-
based access control”); 

s) Deve implementar remontagem virtual de fragmentos (“Virtual Fragment Reassembly”)  
em conjunto com o processo de inspeção stateful.  Deve ser possível estabelecer o 
número máximo de fragmentos por pacotes e timeouts de remontagem; 

t) Possuir suporte a inspeção “stateful” para pelo menos os seguintes protocolos de 
aplicação: Oracle SQL*Net Access, Remote Shell, FTP, HTTP, SMTP, ILS (Internet 
Locator Service), LDAP, ESMTP, TFTP; 

u) Possuir suporte a inspeção stateful dos protocolos de sinalização de telefonia 
H.323(v1,v2,v3,v4), SIP (Session Initiation Protocol), MGCP e SCCP. A partir da inspeção 
dos protocolo de sinalização o firewall deve criar dinamicamente as permissões 
pertinentes para o tráfego de mídia (RTP/RTCP) entre os telefones envolvidos; 
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v) Possuir capacidade de limitar o número de conexões TCP simultâneas para cada IP de 
origem (sem necessidade de especificar tal endereço IP); 

w) Possuir capacidade de limitar o número de conexões TCP incompletas („half-open‟) 
simultâneas para cada IP de origem (sem necessidade de especificar tal endereço IP); 

x) Possuir capacidade de limitar o número de conexões TCP simultâneas para um endereço 
de destino especificado; 

y) Possuir capacidade de limitar o número de conexões TCP incompletas („half-open‟) 
simultâneas para um endereço de destino especificado; 

z) Deve permitir simultaneamente com a implementação “Network Address Translation” a 
filtragem “stateful” de pelo menos as seguintes aplicações: 

 H.323 (v1,v2, v3,v4) , Real Time Streaming Protocol (RTSP), SIP (Session 
Initiation Protocol), MGCP (Media Gateway Control Protocol); 

 Microsoft Networking client and server communication (NetBIOS over IP);  

 Oracle SQL*Net client and server communication; 

 Domain Name System (DNS); 

 SUN Remote Procedure Call (RPC); 

 File Transfer Protocol (FTP) – modos “standard” e “passive” 

aa) O equipamento deve permitir a inspeção detalhada de conexões HTTP, contemplando, 
no mínimo, as seguintes funcionalidades: 

 Verificação de conformidade das requisições HTTP com a RFC 2616 e suporte a 
bloqueio de requisições não conformes; 

 Verificação do comprimento do “Header” das mensagens HTTP (requisições dos 
clientes e respostas dos servidores). Deve ser possível bloquear conexões cujos 
comprimentos do Header HTTP não estejam em conformidade com os valores 
pré-definidos na política de Segurança aplicada ao equipamento; 

 Possibilidade de bloqueio de requisições cujo comprimento do URI não esteja 
dentro dos limites pré-definidos pela Política de Segurança aplicada ao 
equipamento; 

 Possibilidade de bloqueio de requisições cujo comprimento da parte de dados do 
HTTP (“content-length”) não esteja dentro dos limites pré-definidos pela Política 
de Segurança aplicada ao equipamento; 

 Possibilidade de bloqueio de conexões HTTP de acordo com o tipo de conteúdo 
por elas transportado. O equipamento deve prover suporte a filtragem de no 
mínimo os seguintes tipos de conteúdo : audio/mpeg, audio/x-ogg, audio/x-
adpcm, audio/x-wav , image/jpeg, image/x-3ds, image/portable-bitmap, 
image/cgf, image/png, image/x-bitmap, image/x-portable-greymap, image/gif, , 
video/-flc, video/sgi, video/x-mng, video/mpeg, video/x-avi, video/x-msvideo, 
video/quicktime, video/x-fli, video/x-niff, video/tiff , application/zip, application/x-
gzip, application/postscript; 

 Possibilidade de bloqueio de requisições HTTP de acordo do método (“request 
method”) utilizado pelo cliente web; 

 Deve possuir capacidade de filtrar “applets” Java e controles ActiveX.  

bb) O equipamento deve permitir a inspeção detalhada de conexões FTP, contemplando, no 
mínimo, as seguintes funcionalidades: 
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 Permitir o bloqueio seletivo de comandos utilizados em requisições  FTP 
(“request commands”); 

 Verificar se os comandos “PORT” e “PASV” foram truncados, permitindo o 
“reset” da sessão TCP caso isto tenha ocorrido; 

 Garantir que o comando “PORT” só ocorra na parte cliente da conexão FTP, 
sendo possível promover o “reset” da sessão TCP caso tal comando seja 
detectado em uma mensagem enviada por um servidor FTP; 

 Garantir que o comando “PASV” só ocorra na parte servidor da conexão FTP, 
sendo possível promover o “reset” da sessão TCP caso tal comando seja 
detectado em uma mensagem enviada por um cliente FTP; 

 Verificar a negociação de portas TCP a serem usadas na conexão, permitindo a 
finalização da sessão TCP caso uma porta entre 1 e 1024 tenha sido negociada; 

 Permitir a substituição da resposta enviada pelo servidor FTP a um comando 
“SYST” para evitar que o “system-type” do servidor seja revelado aos clientes. 

cc) Possuir suporte a tecnologia de Firewall Virtual, sendo fornecido com pelo menos 20 
(vinte) instâncias totalmente isoladas entre si. Dentro de cada instância de Firewall deve 
ser possível definir regras independentes de filtragem, regras de NAT, rotas e VLANs 
alocadas: 

 Dentro de cada instância de Firewall deve ser possível alocar no mínimo os 
seguintes tipos de recursos  : número conexões simultâneas, número de 
endereços IP traduzidos, número de sessões de gerenciamento simultâneas, 
número de endereços MAC; 

 Dentro de cada instância de Firewall deve ser possível limitar (promover “rate 
limiting”) os seguintes recursos : taxa de estabelecimento de novas conexões, 
taxa de inspeção de aplicações, taxa de transmissão de mensagens Syslog; 

 A exaustão dos recursos alocados para uma dada instância de Firewall não deve 
ter influência sobre a operação das demais instâncias; 

 Deve suportar a adição de novas instâncias virtuais através de licenças de 
software. Devem ser suportadas pelo menos 100 instâncias virtuais de Firewall. 

3.7.2 - Suporte a VPN: 

a) A solução deve suportar a terminação de pelo menos 4.000 (quatro mil) túneis de 
IPSEC VPN simultaneamente. Devem ser fornecidas licenças de Cliente IPSEC VPN 
para pelo menos 4.000 usuários; 

b) Deve haver versões do cliente IPSEC VPN fornecido com o concentrador para, no 
mínimo, os seguintes sistemas operacionais : Windows XP, Windows Vista, Windows 7 
e Linux (Intel); 

c) A solução deve suportar a terminação de pelo menos 2.000 (dois mil) sessões SSL-VPN 
simultanemante;  

d) Deve estar licenciado para 100 sessões VPN SSL simultaneas, além de ter a 
capacidade de manter a sessão VPN sempre ativa obrigando que o acesso internet do 
usuário remoto seja feito através deste túnel.  Uma camada de software que reside na 
estação deve ser capaz de escolher a melhor conexão de acesso Internet para 
estabelecer a conexão segura com o Firewall;  

e) Deve ser suportada a terminação simultânea de túneis IPSEC e SSL-VPN, de modo que 
se suporte um total de pelo menos 6.000 (seis) mil usuários VPN; 
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f) Caso a solução não suporte todas as especificações de VPN (SSL e IPSEC) em um 
único chassis, poderá ser fornecido um concentrador VPN externo, do mesmo 
fabricante do firewall, desde que conectado a este através de pelo menos 02 interfaces 
10Gbps. Tais interfaces 10Gbps deverão ser diferentes daquelas originalmente 
especificadas para o firewall; 

g) Deve ser possível ao concentrador terminar túneis IPSEC do tipo “site-to-site” (LAN-to-
LAN); 

h) O concentrador VPN deve suportar a terminação simultânea de conexões IPSEC VPN e 
SSL VPN;  

i) Suporte à criação de VPNs IPSEC com criptografia 168-bit 3DES, 128-bit AES e 256-bit 
AES. Deve possuir desempenho de no mínimo 2 Gbps para tratamento de conexões 
IPSEC (padrões AES e 3DES). A criptografia deve ser realizada em hardware dedicado; 

j) Deve ser possível ao concentrador fornecido operar em modo “cluster”. O líder do 
“cluster” deve ser responsável por direcionar conexões para os demais membros do 
“cluster”; 

k) Suportar alta disponibilidade das conexões IPSEC VPN, permitindo a utilização de uma 
segunda unidade em “standby”. Em caso de falha de uma das unidades, não deverá 
haver perda das conexões ativas (stateful failover) e a transição destas conexões entre 
as duas unidades deve ser completamente transparente para o usuário final; 

l) Deve suportar negociação de túneis VPN IPSEC utilizando o protocolo IKE (Internet Key 
Exchange) nas versões 1 e 2, para garantir a geração segura das chaves de criptografia 
simétrica; 

m) Suporte à integração com servidores RADIUS para tarefa de autenticação, autorização 
e accounting (AAA) dos usuários que ganharam acesso via conexão VPN (“Extended 
Authentication”); 

n) O concentrador VPN deve ser capaz de passar pelo menos os seguintes parâmetros 
para o cliente : endereço IP do cliente VPN, endereço IP do WINS Server, endereço IP 
do DNS Server e Default Domain Name. A configuração do cliente VPN deve ser 
completamente automatizada, sendo exigida do usuário apenas a instalação do cliente 
VPN em seu PC; 

o) O concentrador de VPN deve ser capaz de configurar nos VPN clients uma lista de 
acesso de “split tunneling”, de modo a explicitar quais as redes podem continuar sendo 
acessíveis de forma direta (sem IPSEC) durante uma conexão VPN à rede corporativa. 
Deve também ser possível a operação no modo “all tunneling”, em que todo o tráfego 
do VPN client só poderá ser transportado através da conexão protegida; 

p) O concentrador deve permitir a criação de “banners” personalizados para indicar se 
houve sucesso ou falha na requisição de acesso VPN e, em caso de sucesso, 
mensagens de natureza administrativa; 

q) O concentrador VPN deve permitir a criação de base de usuários e grupos de usuários 
que compartilham a mesma política de segurança de forma interna ao equipamento; 

r) O concentrador deve permitir a criação de pools de endereços IP de VPN (endereços 
privados) internamente ao equipamento; 

s) O concentrador VPN deve se integrar com servidores RADIUS para que estes façam a 
atribuição dos  endereços IP de VPN (endereços privados) aos clientes; 

t) O concentrador deve permitir  que os endereços IP de VPN (endereços privados) sejam 
obtidos a partir de um servidor DHCP especificado pelo administrador do sistema; 
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u) Deve ser possível a associação de diferentes pools de endereços IP aos diferentes 
grupos de usuários que solicitarem conexão ao concentrador VPN; 

v) O concentrador deve permitir a definição dos horários do dia e dos dias das semana em 
que um dado usuário pode requisitar uma conexão VPN; 

w) O concentrador VPN deve suportar NAT (Network Address Translation); 

x) O concentrador VPN deve suportar operação no modo transparente a NAT (“NAT-
transparent mode”), permitindo a utilização dos clientes VPN em ambientes em que já 
se efetue PAT (Port Address Translation); 

y) O concentrador VPN deve permitir a terminação de conexões no modo IPSEC over 
TCP; 

z) O concentrador VPN deve permitir a terminação de conexões no modo IPSEC over 
UDP; 

aa) Deve ser possível visualizar no concentrador o número de conexões VPN estabelecidas 
em um dado instante e os respectivos usuários que estão fazendo uso destas; 

bb) Deve ser posível visualizar no cliente VPN o endereço privado adquirido durante a 
negociação da conexão IPSEC; 

cc) Deve ser possível definir vários templates de conexão no cliente VPN antes que seja 
enviado para instalação no computador do usuário final. Estes templates devem conter 
o endereço IP ou nome DNS associado ao concentrador e parâmetros definidores das 
Security Associations (SAs) a serem usadas nas fases 1 (IKE) e 2  (IPSEC) de 
negociação dos túneis, incluindo algoritmo de criptografia (DES, 3DES,AES), algoritmo 
de hash (MD5, SHA), grupo Diffie-Hellman (1, 2, 5 e 7) e tempo de duração (“lifetime”) 
da conexão. A configuração destes parâmetros deve ser totalmente transparente para o 
usuário do VPN client; 

dd) Deve suportar a utilização de certificados digitais padrão X.509 para o próprio 
concentrador VPN, possuindo integração com pelo menos as seguintes Certificate 
Authorities (CAs) : Baltimore, Entrust, Verisign, Microsoft e RSA. Os clientes VPNs 
devem ter o mesmo suporte a certificados digitais. Deve ser suportado o protocolo 
SCEP para “enrollment” automático na autoridade certificadora (tanto para o 
concentrador como para os clientes IPSEC); 

ee) O concentrador VPN deve suportar protocolo Syslog para geração de logs de sistema; 

ff) Para SSL VPN devem ser suportadas no mínimo as seguintes aplicações transportadas 
sobre conexões SSL para o concentrador: HTTP, POP3S, IMAP4S, SMTPS; 

gg) Para SSL VPN devem ser suportados, via “Port Forwarding”, no mínimo as seguintes 
aplicações: Telnet, SSH, FTP over SSH, Windows Terminal Services, Outlook/Outlook 
Express e Lotus Notes; 

hh) Deve ser possível criar diferentes grupos de usuários SSL VPN, com definição por 
grupo, do tipo de serviço permitido sobre as conexões SSL para o concentrador (WEB, 
e-mail, sistemas de arquivos); 

ii) Deve ser possível especificar as URLs acessíveis através de conexões SSL VPN; 

jj) Deve ser possível a criação de portal customizado para acesso SSL VPN. O portal deve 
refletir os recursos disponíveis (aplicações e URLs acessíveis, possibilidade de 
download do cliente SSL VPN, "banner de acesso") para o grupo a que o usuário que 
requisita acesso pertence; 
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kk) Deve ser possível acesso SSL-VPN a pelo menos os seguintes  aplicativos (Telnet, 
SSH, VNC, RDP e Citrix) sem necessidade de software cliente na máquina remota. O 
acesso será viabilizado através de “plug-ins” para browsers; 

ll) Deve suportar autenticação SSL-VPN através de teclado virtual apresentado ao usuário; 

mm) Deve implementar protocolo DTLS (TLS over UDP) de acordo com a RFC 4748; 

nn) Deve ser possível realizar verificação de parâmetros na máquina do usuário antes da 
apresentação das credenciais de identificação ("pre-login"). Deverá ser possível verificar 
pelo menos os seguintes atributos: Chaves de Registro, Arquivos, Endereços IP, Versão 
do Sistema Operacional e Certificados Digitais; 

oo) Deve ser possível a criação de regras para verificação da conformidade da máquina 
com a política de segurança. Dever ser possível verificar no mínimo os seguintes 
elementos: a instalação, habilitação e atualização do software antivírus e anti-spyware e 
existência  de personal firewall habilitado; 

pp) Deve ser possível estabelecer, por grupo, os serviços de acesso remoto disponíveis 
para os usuários deste: IPSEC VPN, SSL-VPN (com cliente), SSL-VPN (sem cliente) e 
qualquer combinação destes métodos; 

qq) Deve ser possível definir no concentrador VPN o mapeamento de atributos LDAP e 
RADIUS para parâmetros existentes na configuração local de grupos do concentrador. 
Deve ser possível escolher, para cada grupo, se os parâmetros usados serão os 
definidos localmente ou os mapeados de um grupo externo LDAP/RADIUS; 

rr) Deve implementar funcionalidade de Desktop Seguro Virtual em partição criptografada 
isolada com no mínimo as seguintes funcionalidades :  

 O download do desktop seguro virtual deve ser feito de forma automática 
quando da tentativa de estabelecimento da sessão SSL-VPN; 

 Proteção contra KeyLoggers e ScreenLoggers;  

 Bloqueio da porta USB durante conexão VPN Bloqueio de impressão 
durante conexão VPN; 

 Proteção contra modificação do registro conexão VPN; 

 Bloqueio de compartilhamento de arquivos durante conexão SSL VPN; 

 Bloqueio da utilização de prompt de comando (DOS). 

ss) Deve ser possível a criação de políticas de SSL VPN dinâmicas baseadas pelo menos 
nos seguintes parâmetros: 

 Sistema Operacional Utilizado; 

 Anti-vírus; 

 Anti-spyware; 

 Chave de Registro (existência e valor específico a ela atribuído ); 

 Arquivos do sistema; 

 existência de um certificado digital na máquina de onde provém a tentativa 
de acesso; 

 Atributos LDAP. 
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3.7.3 - Gerenciamento e Conectividade: 

a) Implementar NTP (Network Time Protocol), conforme RFC 1305, contemplando 
autenticação MD5 entre os peers; 

b) Deve ser gerenciável via SNMP, SNMPv2c e SNMPv3; 

c) Deve ser gerenciável via porta de console, Telnet, SSHv2 e HTTPS; 

d) Deve possuir mecanismo interno de captura de pacotes. Deve ser possível selecionar 
através de guias de configuração (“wizards”) quais os pacotes (IP de origem e destino, 
portas TCP/UDP de origem e destino e interfaces de entrada devem ser capturados); 

e) Deve permitir o armazenamento de pacotes capturados em formato tcpdump; 

f) Deve possuir memória flash para armazenamento de imagem do sistema operacional e 
arquivos de configuração do equipamento; 

g) Implementar  completamente a porção cliente do protocolo TACACS+ para controle de 
acesso administrativo ao equipamento.  Deve ser possível especificar conjuntos de 
comandos acessíveis a cada grupo de usuários administrativos e cada comando deve 
ser autorizado individualmente no servidor TACACS+. Todos os comandos executados 
bem como todas as tentativas não autorizadas de execução de comandos devem ser 
enviadas ao servidor TACACS+; 

h) Deve vir acompanhado de interface gráfica para gerenciamento das funcionalidades de 
VPN e  Firewall; 

i) Deve implementar, por interface, as funções de DHCP Server, Client e Relay; 

j) Deve suportar a criação de rotas estáticas e pelo menos os seguintes protocolos de 
roteamento dinâmicos: RIP, RIPv2 e OSPF. Deve suportar a utilização de pelo menos 
dois processos de roteamento simultâneos e independentes; 

k) Implementar o protocolo PIM (Protocol Independent Multicast) em Sparse Mode; 

l) Suporte a operação como IGMP Proxy Agent; 

m) Deve suportar inspeção stateful de tráfego IPv6; 

n) Deve suportar simultaneamente a criação de regras IPv4 e IPv6; 

o) Deve suportar roteamento estático de tráfego IPv6; 

p) Deve suportar anti-spoofing (sem uso de ACLs) para endereços IPv6; 

q) Deve implementar randomização do número de seqüência TCP para conexões TCP que 
trafegam sobre IPv6; 

r) Deve suportar pelo gerenciamento sobre IPv6. Devem ser suportados pelo menos os 
seguintes protocolos de gerência: Telnet, SSH e HTTPS; 

s) Deve suportar stateful failover de conexões IPv6; 

t) Deve suportar agrupamento lógico de objetos IPv6 (redes, hosts, serviços) e criação de 
regras (ACLs) usando tais objetos. 

 QUANTIDADE: 02 (DUAS) UNIDADES 

3.8 - DISPOSITIVO INTRUSION PREVENTION SYSTEM – IPS/IDS 

a) A solução oferecida deve ser contemplada em tecnologia “Appliance”; 
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b) O sistema de detecção de intrusão deve ser composto por dois elementos : sensor 
(“probe”) e console de gerenciamento . A probe deverá ser responsável por monitorizar 
a rede a que está conectada, analisando tanto o cabeçalho(header) como a área de 
dados(payload) de cada  pacote que trafega pela rede citada, de modo a verificar se os 
referidos pacotes constituem tráfego autorizado; 

c) A console de gerenciamento deverá permitir a configuração gráfica dos sensores 
(“probes”) e receber os alertas e notificações de ataques de todos os sensores que 
monitoram a rede; 

d) Toda a comunicação entre o sensor e a console de gerenciamento deve ser 
criptografada; 

e) Deve permitir montagem em rack de 19 polegadas; 

f) Funcionalidade para detectar ataques em tempo real; 

g) Deve ser fornecido com pelo menos 04 interfaces de monitorização 10/100/1000 
autosensing e 2 portas de fibra 10 Giga padrão SR, com conectores LC; 

h) Deve suportar pelo menos 08 interfaces adicionais de monitorização (10/100/1000 
autosensing); 

i) Deve ser fornecido com uma interface dedicada para gerenciamento (10/100 ou 
10/100/1000 autosensing); 

j) Deve suportar operação em modo promíscuo (IDS); 

k) Deve suportar operação em modo “in-line” (IPS), descartando pacotes identificados 
como associados a ataques. Deve ser possível a seleção, por interface, do modo de 
operação desejado (IPS in-line/IDS). Deve ser possível operar simultaneamente como 
IPS e IDS; 

l) Capacidade de detecção de intrusos e ataques no segmento de rede que está 
monitorando e analisando; 

m) Deve suportar a análise simultânea de tráfego associado a pelo menos 250 VLANs 
IEEE 802.1q; 

n) Deve possuir alimentação elétrica AC com comutação automática de 110 e 220V; 

o) Deve ser fornecido com fontes de alimentação elétrica redundantes,  internas ao 
equipamento; 

p) Deve ser capaz de monitorizar o tráfego de redes TCP/IP, incluindo : redes locais, 
conexões Internet e conexões discadas; 

q) Deve analisar cada um dos pacotes que trafegam pela rede a que está conectado e 
também a relação de tais pacotes com os adjacentes a ele no fluxo de dados da rede 
(análise de contexto). Imediatamente após a identificação de uma eventual violação da 
política de segurança o sensor deve enviar um alarme para o software de controle; 

r) Deverá ter uma base de assinaturas com descrição da utilização de cada uma delas e 
tipos de ataques detectados. Deverá ser possível a atualização gratuita de assinaturas 
em caso de detecção de novas vulnerabilidades; 

s) Deve suportar a modificação de assinaturas, isto é, permitir a edição de assinaturas 
existentes na base de dados, ajustando-se ao perfil de tráfego de rede; 

t) Deve suportar a criação de assinaturas, isto é, permitir que se possam criar novas 
assinaturas e anexá-las à base de dados existente, adaptando-se as reais 
necessidades de tráfego de rede (na criação das novas assinaturas deve ser permitida 
a utilização de parâmetros de nível 2 a nível 7 do modelo OSI); 
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u) Deve ser possível criar assinaturas do tipo “string-match” e associá-las a qualquer porta 
TCP para verificação da ocorrência de conjunto de caracteres definidos pelo 
administrador de política de segurança no conteúdo dos pacotes IP que trafegam pela 
rede; 

v) O software de controle deve ser capaz de enviar alarmes para um sistema de pager ou 
via e-mail para notificar a violação de uma dada  regra de segurança; 

w) O sistema deve registrar informações tais como origem, destino, horário e tipo dos 
ataques ocorridos; 

x) Deve possuir performance mínima de detecção de invasões de 2 Gbps, considerando-
se todas as assinaturas disponíveis carregadas; 

y) Deve suportar “Protocol Anomaly Detection” como método de análise de tráfego; 

z) Deve suportar verificação de adequação dos protocolos que trafegam na rede às 
definições destes constantes nas RFCs (análise de “RFC compliance”); 

aa) Deve suportar análise “stateful” de pacotes para garantir maior acurácia de detecção 
(“Stateful Pattern Matching”); 

bb) Deve suportar detecção de anomalias de tráfego da Rede (anomalias associadas a 
definições estatísticas de tráfego); 

cc) Deve detectar ataques associados a protocolos que não estejam usando as portas 
canônicas de serviço (portas padrão reservadas para os protocolos de aplicação); 

dd) Deve promover reordenação e remontagem de fragmentos IP antes de efetuar análise; 

ee) Deve possuir estrutura de “normalização” de tráfego para que possam combater as 
técnicas de evasão; 

ff) O sistema deve permitir a detecção das seguintes classes de ataques: 

 Ataques com nomes específicos: tais como PHF e Smurf; 

 Ataques genéricos: (ataques nomeados com múltiplas variações) tais como 
Pacotes IP fragmentados, Teardrop, Land, Ping Sweep, Port Sweep (UDP e 
TCP), “Remote Shell Code”; 

 Ataques com assinaturas complexas: tais como Simplex-Mode TCP hijacking, 
E-mail Spam, BackOriffice 2000 StealthMode, Unicode Decodes, IIS Unicode 
exploit, cross-site scripting, directory traversal, command injection, SQL 
Injection, Header Spoofing; 

 Port Scanning (“Full connect”, “SYN Stealth”, “FIN Stealth”, UDP); 

 Detecção de tráfego de pelo menos os seguintes protocolos “peer-to-peer” 
(kazaa, gnutella, qtella, bearshare, gnucleus, limewire, morpheus, mutella, 
hotline, edonkey, soulseek, napster, bittorrent; 

 Detecção de tráfego de pelo menos os seguintes sistemas de “instant 
messaging” (yahoo messenger, ICQ, AOL, MSN); 

 Internet Worms : o sistema deve ser capaz de detectar pelo menos os 
seguintes vírus de rede: Code-Red CRv1, Code-Red CRv2, Code-Red II, 
Nimda, Bagle; 

 Ataques de DoS (Denial-of –Service) direcionados à rede IP. 

gg) O sistema deve permitir a criação de regras personalizadas de identificação de 
invasões para que possa ser adaptado à estrutura particular disponível na DPF (no 
próprio sistema devem ser disponibilizados recursos para que se criem assinaturas de 
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ataques personalizadas usando-se atributos dos níveis 2 até 7 do modelo de 
referência OSI);  

hh) Além da geração de alarmes em caso de detecção de tentativa de ataque, o sistema 
deve ser capaz de reagir em tempo real a uma tal tentativa. As reações devem ser 
configuradas por assinatura e, no mínimo as duas seguintes modalidades devem ser 
suportadas: 

 “Blocking”/“Shunning” – reconfiguração automática (realizada pelo sensor) 
das listas de acesso do firewall fornecido, de modo a bloquear o endereço IP 
originador do ataque ( o período de bloqueio deve ser configurável pelo 
administrador do sistema); 

 “TCP Reset” – em caso de ataque utilizando protocolo TCP, o sensor deve 
ser capaz de promover um “reset” nas portas TCP de origem e/ou destino 
associadas àquela conexão. 

ii) Quando da operação em modo “in-line”(IPS) devem ser suportados no mínimo os 
seguintes tipos de reação (configuráveis por assinatura de ataque) : geração de alerta, 
gerar trap SNMP, fazer “logging”dos pacotes gerados pelo sistema “vítima”, fazer 
“logging” dos pacotes gerados pelo sistema que está efetuando o ataque, promover 
“reset” da conexão TCP, bloquear o pedido de conexão, bloquear o endereço que está 
gerando o ataque de conexão, negar pacotes associados ao ataque “in-line”; 

jj) O sistema deve suportar “logging” de sessão via IP (“IP session logging”). Os logs 
devem ser compatíveis com o formato “TCPDump”; 

kk) Deve possuir opção de gravação de sessões completas para servir como subsídio 
para análise forense (IP Session Logging). Estes dados devem ficar armazenados em 
arquivos no sensor e ser visualizáveis através da console de gerência. Estes arquivos 
devem ser protegidos por controle de acesso; 

ll) Deve suportar filtragem de assinaturas por endereço IP de origem/destino 
(possibilidade de definir que uma dada assinatura de ataque deverá ser disparada 
somente quando estiver associada a endereços IP origem/destino específicos); 

mm) Implementar NTP (Network Time Protocol), conforme RFC 1305, contemplando 
autenticação MD5 entre os peers; 

nn) Capacidade de gerar relatórios personalizados, por sensor, por horário, por evento, 
por endereço, por porta; 

oo) Permitir a configuração do Sensor através de linha de comando (CLI) e HTTPS; 

pp) A console de gerência deve ser capaz de suportar o gerenciamento de no mínimo 05 
sensores (appliances dedicados  e  módulos de serviços integrados aos firewalls 
fornecidos); 

qq) O sistema deve registrar informações tais como origem, destino, horário e tipo dos 
ataques ocorridos; 

rr) A solução de IPS fornecida deve ser do mesmo fabricante do firewall fornecido e da 
solução de VPN fornecida. 

 QUANTIDADE: 02 (DUAS) UNIDADES 

3.9 – DISPOSITIVO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE EVENTOS DE SEGURANÇA 

a) A solução deve ser capaz de coletar logs e eventos de quaisquer dispositivos e 
aplicações IP que suportem nativamente os protocolos: Syslog, Syslog-NG, SNMP (V1 
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e V2), SMTP, Windows event logging API, CheckPoint LEA OPSEC, ftp, arquivos de 
logs formatados (comma/tab/spacedelimited), ODBC connection to remote databases, 
arquivos push/pull XML via http, CISCO IDS POP, CISCO Remote Data Exchange 
Protocol (RDEP) e CISCO Security Device Event Exchange (SDEE), flat file, MS-RPC; 

b) A solução deverá ser licenciada através de Eventos por Segundo (EPS) e número de 
dispositivos/sistemas geradores de eventos; 

c) A solução deverá ser capaz de suportar inicialmente 1.000 EPS e possibilitar a 
escalabilidade aproveitando o investimento inicial realizado;  

d) A solução deverá apresentar os seguintes módulos: Console de Administração; 
Gerenciamento de Banco de Dados; Coletores; 

e) O proponente deverá incluir na solução proposta equipamento de armazenamento 
(Storage) para suportar no mínimo 12 meses online;  

f) A solução deverá ser implementada em 1 site principal, onde o site deverá suportar a 
quantidade de EPS e retenção online acima descritos; 

g) A solução deve permitir a coleta de arquivos de logs de bases de dados relacionais, 
portais Microsoft SharePoint e dados não estruturados, sem afetar o desempenho 
destes através de configurações especiais ou instalação de agentes ou similares. Ainda 
ser capaz de analisar a criticidade das informações em uso, analisando contextualmente 
sua confidencialidade e correlacionando as atividades realizadas por usuário segundo 
seus perfis de autoridade ou acesso;  

h) A solução não deve exigir a adição de agentes ou software. Exceção será possível caso 
o ativo não disponibilize qualquer meio nativo citado no item anterior; 

i) Os logs e eventos coletados devem ser armazenados em formato bruto para fins 
periciais; 

j) A solução deve guardar os logs de forma criptografada em sua própria base de dados 
cujo acesso só será possível através de própria ferramenta; 

k) A solução deve ser capaz de comprimir os logs crus em pelo menos 70%; 

l) A solução deverá coletar e armazenar Logs dos dispositivos e de servidores sem 
normalização no momento da coleta; 

m) A correlação de eventos deve ser realizada em tempo real; 

n) .A ferramenta deve possuir, no mínimo, 30 regras de correlações pré-definidas, 
incluídas em sua base de conhecimento; 

o) A solução não deve filtrar logs enviados pelos sistemas/dispositivos que venham a ser 
integrados; 

p) A solução deve ser capaz de gerar alertas sobre a autenticação dos usuários através de 
regras de correlação; 

q) A solução deve oferecer infraestrutura de banco de dados própria sem ônus para o 
CONTRATANTE que permita guardar os logs pelo período exigido. 

r) A solução não deve fazer uso de sistema de bancos de dados relacional. 

s) A solução proposta deve permitir que os ativos da empresa sejam classificados 
conforme informações de segurança relacionadas ao ativo. 

t) A correlação de eventos deve possuir um base-line comportamental da rede, definido 
por suas regras de correlações, fornecendo alertas sempre que ocorrer algum evento 
fora do comportamento normal. 
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u) Os logs/eventos devem ser autenticados, encriptados e compactados ao serem 
armazenados no banco de dados. 

v) A solução proposta deve permitir consultas ao Banco de dados através de queries 
específicas e através de drill down. 

w) Deverá permitir a configuração de backups programados da base de dados; 

x) Deverá permitir a monitoração de dispositivos não suportados nativamente através do 
uso de uma API fornecida pelo fabricante; 

y) O fabricante deverá fornecer uma ferramenta gráfica para criação dos dispositivos não 
suportados nativamente; 

z) A solução deverá, após o correlacionamento, mostrar o evento em near real time; 

aa) A solução deverá notificar e associar comportamentos anômalos baseados em múltiplos 
eventos que ocorrerem em um período de tempo; 

bb) A solução deverá possibilitar o envio de notificações ou alertas baseados no fator de 
importância e criticidade do ativo perante ao negócio; 

cc) Os eventos coletados poderão ser encontrados sem a necessidade de gerar relatórios 
completos; 

dd) A solução deverá apresentar painéis de controle (dashboards) de todos os eventos 
coletados; 

ee) A solução deverá possibilitar a customização dos painéis de controle (dashboards); 

ff) O painel de controle (dashboard) da solução deverá permitir drill-down até o evento 
coletado; 

gg) A solução deverá fornecer painel de controle (dashboard) que constantemente mostra o 
status do ambiente de correlação de logs e eventos; 

hh) A solução deverá ser capaz de notificar o administrador caso algum dispositivo 
monitorado pare de enviar eventos; 

ii) A solução deverá permitir que o administrador possa filtrar eventos ao gerar relatórios; 

jj) A solução deverá suportar gerenciamento de todos ativos de segurança propostos; 

kk) A solução deverá suportar a integração com sistemas de CMDB; 

ll) A solução deverá permitir análise forense dos dados coletados; 

mm) A solução deverá permitir o upgrade do licenciamento sem a necessidade de 
reinicializar o serviço de coleta de logs/eventos; 

nn) A solução deverá ser capaz de receber informações sobre as vulnerabilidades 
encontradas (no formado CVE) e correlacionar automaticamente estas vulnerabilidades 
com os eventos monitorados; 

oo) A solução deverá suportar a coleta e correlacionamento de informações provenientes 
de ferramentas de análise de vulnerabilidades, tanto comerciais (exemplo WebInspect, 
ISS Internet Scanner) como Open Source (Nessus), incorporando as informações 
geradas por estas ferramentas a regras de correlação e permitindo a eliminação de 
falsos positivos e falsos negativos no processo de correlação em tempo-real e 
classificação de severidade da ameaça ou ataque. 

pp) A solução deverá prover, no mínimo, correlação de:  Fingerprint, tais como scan de 
porta, correlação de um mesmo ataque originado de múltiplas localizações;  Associação 
entre os eventos de segurança originados, por exemplo, de IDS e/ou IPS, direcionados 
a um determinado recurso e as vulnerabilidades associadas a este recurso, por 
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exemplo, um servidor; Portas abertas, identificando a probabilidade de sucesso de um 
ataque, correlacionando à lista de portas abertas para um determinado recurso, 
permitindo a configuração de redução de ameaça para recursos que não tenham estas 
portas abertas. 

qq) Deverá ter habilidade para identificar a rota utilizada por um evento ou ataque. 

rr) A Solução deverá ser suportada e integrada nativamente com sistema de Data Loss 
Prevention. 

ss) Ter a capacidade de adicionar novos atributos à mensagem do evento coletado para 
fins de melhoria no tratamento da mesma como: modelo do dispositivo, grupo de 
tecnologia, grupo de negócios, prioridade da mensagem, política de referência. 

tt) A solução proposta deve permitir consultas ao Banco de dados através de querys 
específicas e através de drill down. 

uu) A solução deverá suportar a análise de logs de sistemas de autenticação forte de dois 
fatores (OTP) de forma nativa, sendo que para este requerimento, deverá ser 
adicionado, sistema de OTP para os equipamentos de redes críticos que são acessados 
por administradores locais. 

vv) A solução deverá suportar a integração nativa com sistema de GRC (Governance, Risk 
e Compliance), possibilitando a integração de dashboards entre as soluções de SIEM e 
GRC; 

ww) A solução de SIEM deverá suportar nativamente a integração com sistemas de Data 
Loss Prevention. 

3.9.1 - Hardware: 

a) A solução deverá ser fornecida em appliance (hardware e software integrados); 

b) O appliance deverá ser fornecido pelo mesmo fabricante da solução de correlação de 
logs e eventos e não poderá ser adquirido de fabricantes terceiros para compor a 
solução; 

c) A solução deverá usar 1 appliance específico contendo os seguintes módulos: Console 
de Administração; Gerenciamento de Banco de Dados; Coletor; 

d) O appliance utililizado na solução deverá ter no mínimo 2 processadores; 

e) O appliance utililizado na solução deverá possuir pelo menos 8 Gb de memória RAM; 

f) O appliance utililizado na solução deverá possuir pelo menos 2 discos de 300GB; 

g) Os discos do appliance devem estar em proteção com configuração RAID 1; 

h) O appliance deve ser oferecido com controladora RAID integrada; 

i) O appliance deve possuir 2 fontes redundantes de energia; 

3.9.2 - Escalabilidade: 

a) Capacidade de armazenar logs por, no mínimo, 12 meses online; 

b) A solução deve ser capaz de suportar até 1.000 eventos por segundo; 

c) A solução deverá ser capaz de informar, com antecedência, se o número de EPS 
(eventos por segundo) e/ou processamento dos ativos, está próximo do esgotamento do 
contratado; 
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d) Caso seja necessário upgrade de hardware, a solução deve ser oferecida com todo o 
hardware necessário (processador e memória) para atender 7500 eventos por segundo; 

e) A solução deve estar licenciada de forma a permitir criar quantidades ilimitadas de 
regras de correlação, bem como a customização das regras existentes; 

f) A solução deverá suportar nativamente 200 dispositivos de tipos diferentes. Entende-se 
suportar como a capacidade de coletar eventos imediatamente após a instalação da 
solução sem a necessidade de acréscimo de código ou equivalente aos dispositivos 
monitorados; 

g) Deverá ser capaz de integrar qualquer fonte de informação e formato de “log” através do 
fornecimento de uma API aberta, que possibilite a captura e correlação dos dados 
dessas fontes e integração aos demais eventos monitorados; 

h) A solução deverá possuir uma interface gráfica para ser utilizada com a API a fim de 
criar conectores de sistemas que não sejam suportados nativamente pela solução de 
SIEM; 

i) A solução deverá ter suporte a arquitetura multicamadas, para melhor desempenho e 
dividida no mínimo em três camadas, módulo coletor, módulo correlacionador e 
operação/ administração, para melhor desempenho nas funções de coleta, 
normalização, classificação por criticidade, regras de correlacionamento, apresentação 
e armazenamento; 

3.9.3 - Gerenciamento: 

a) Monitoramento via interface Web em tempo real com suporte a HTTPS; 

b) O gerenciamento da solução deverá ser feito através de interface gráfica; 

c) Os eventos devem ser exibidos na console em tempo real; 

d) A solução proposta deve permitir que todas as configurações sejam realizadas em uma 
gerência centralizada; 

e) A interação com o banco de dados da solução proposta deve ser totalmente 
transparente para o usuário administrador; 

f) A solução proposta deve permitir a criação de perfis de usuários, no mínimo, (operador 
e administrador) fornecendo granularidade de operações entre os módulos; 

g)  A solução proposta deve permitir a criação de grupos dinâmicos por categoria de 
dispositivos, sites e localidade; 

h) Deve ser capaz de agrupar eventos de segurança de dois ou mais dispositivos 
monitorados em uma única tela a fim de fornecer uma visão gerencial global ou 
segmentada conforme a estrutura vigente; 

i) A solução proposta deve permitir que os ativos da empresa sejam classificados 
conforme informações de segurança relacionadas aos ativos; 

j) Capacidade de enviar alerta via SNMP, traps SNMP para o sistema de gerenciamento 
da rede. 

k) SNMP para monitoramento de variáveis e vir acompanhado da Management Information 
Base - MIB do fabricante; 

l) A solução deve ser capaz de gerar alertas por email quando alguma falha no 
funcionamento da solução for detectada; 

m) A solução proposta deve ser capaz de enviar alertas quando sua utilização e 
capacidade de processamento estiverem acima do esperado; 



 

 

 

 

CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

TR - PE nº 018/11 
69 

 

n) Permitir a visualização do log remotamente via interface Web e a exportação para os 
formatos HTML, CSV, PDF; 

3.9.4 - Relatórios: 

a) A solução deverá emitir relatórios gerenciais e técnicos; 

b) Deverá permitir a customização de relatórios existentes, bem como a criação de novos 
relatórios; 

c) A solução proposta deve ser capaz de salvar os relatórios para utilização futura; 

d) Deverá permitir a exportação de relatórios para formatos HTML, PDF e CSV; 

e) Deverá permitir que os relatórios sejam executados em periodicidade semanal, diária ou 
em ocasiões específicas de forma automática; 

f) A solução deverá fornecer no mínimo relatórios prontos para SOX, PCI, COBIT, ISO 
17799. 

 QUANTIDADE: 01 (UMA) UNIDADE 

3.10 - RACK PARA O DATACENTER 

a) Deve possuir 45Us; 

b) Deve possuir largura de 19”; 

c) Deve possuir estrutura em perfis de alumínio;  

d) Deve possuir porta frontal que possua ângulo de abertura de 180º e maçaneta com 
chaves; 

e) Deve ser acompanhado de calha de 8 tomadas elétricas do mesmo fabricante do Rack; 

f) Deve possuir porta traseira bipartida reta; 

g) Capacidade de suportar 500Kg de equipamentos uniformemente distribuídos em sua 
estrutura. 

 QUANTIDADE: 03 (TRÊS) UNIDADES 

4 – SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO PARA INFRA ESTRUTURA DE TI 

4.1 - PREMISSAS DA SOLUÇÃO: 

4.1.1 - Prover uma arquitetura escalável, possibilitando o crescimento da solução em conjunto 
com o crescimento da infra-estrutura de TI gerenciada, que inclui dispositivos de rede, servidores 
físicos e Virtuais, banco de dados e serviços de TI em seu Data Center; 

4.1.2 - Para cada componente de TI gerenciado, deverá ser provida a Gestão de falhas e 
configuração integradas; 

4.1.3 - Gestão de desempenho provendo: 

 Monitoração em tempo real da experiência dos usuários acessando as 
aplicações do datacenter; 

 Dados históricos para fins de planejamento de capacidade. 

4.1.4 - Análise do tráfego TCP; 
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4.1.5 - Software analisador de desempenho de aplicações Java / .NET: 

a) Solução que viabilize a monitoração de novas tecnologias que a Policia Civil do Rio de 
Janeiro possa utilizar, como a Gerência de Aplicações baseadas em J2EE e .NET; 
apontar problemas de desempenho no ambiente e auxiliar na identificação dos pontos 
de contenção para viabilizar melhorias na qualidade das aplicações, no tempo de 
resposta das requisições e na disponibilidade das transações, conforme 
especificações abaixo: 

 Todos os módulos envolvidos nesta solução deverão pertencer a um único 
fabricante; 

 Possuir agentes especializados e certificados para cada tecnologia; 

 Permitir a abertura de tickets em seu sistema de gerência de incidentes. 

4.1.6 - Gerência de Falhas - O sistema de gerenciamento deverá fornecer as informações 
necessárias para avaliar, em tempo real, se as características especificadas para os circuitos e/ou 
serviços contratados, inclusive Internet estão sendo atendidos; 

4.1.7 - Fornecer informações sobre interrupções ou inoperâncias por meio de cores e/ou formato 
de ícones, informando se os elementos estão ou não ativos, e se os parâmetros estão ou não 
dentro dos limites preestabelecidos;  

4.1.8 - O módulo central de gerenciamento de falhas deverá oferecer a visualização de, no 
mínimo, os seguintes serviços: 

a) Realizar descobrimento automático dos elementos da rede, solucionando os 
problemas antes que criem danos à rede; 

b) Realizar descobrimento automático da topologia de nível 2 e nível 3 da rede para 
apresentação do mapa de conectividade e de informações de configurações dos 
elementos. O descobrimento de nível 2 deverá suportar pelo menos os seguintes 
métodos de pesquisa: 

 Consulta a tabelas ARP; 

 Consulta a tabelas de Endereçamento IP; 

 Consulta a tabelas de protocolos proprietários de descobrimento, como o 
Cisco CDP; 

 Consulta a tabelas de roteamento; 

 Consulta a informações de Spanning Tree; 

 Resolução do volume de tráfego em ambas as pontas de um link. 

 Detectar, identificar e registrar os eventos anormais ou indesejáveis;  

 Efetuar “Polling” dos elementos de rede em intervalos configuráveis, de no 
mínimo 30 segundos; 

 Representar graficamente o estado de cada um dos elementos pesquisados; 

4.1.9 - A ferramenta deverá ter diferentes representações gráficas no mapa de topologia para o 
roteador, suas interfaces físicas e interfaces lógicas, de forma que cada uma destas 
representações possa ter seu status individual. 

4.1.10 - Disponibilizar ferramentas para apresentar a topologia da rede em múltiplos níveis 
hierárquicos; 
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4.1.11 - Quando houver conectividade entre dois dispositivos posicionados em níveis hierárquicos 
diferentes na topologia, a ferramenta deverá representar no nível inferior, a conexão com o 
dispositivo no nível superior; 

4.1.12 - A topologia montada deverá ser consistente com os protocolos de nível 2 e 3 da rede 
gerenciada, suportando as tecnologias ATM, Frame-Relay, VPN MPLS, Multicast e QoS; 

4.1.13 - Acompanhar o desempenho dos links contratados em tempo real; 

4.1.14 - Executar ações (scripts) predefinidas quando da ocorrência de eventos específicos; 

4.1.15 - Identificar e gerar alarmes das falhas; 

4.1.16 - A ferramenta deverá identificar e armazenar todos os eventos gerados pela rede, por 
“polling” da própria ferramenta, por atividades de operação e administração em base de dados 
própria; 

4.1.17 - A ferramenta deverá prover mecanismos para correlação dos eventos e geração de 
alarmes das falhas. Os seguintes mecanismos de correlação de eventos devem ser suportados: 

a) Pares de Eventos: Há eventos onde espera-se que ocorram em pares. Se o segundo 
evento não ocorrer, pode indicar uma falha na infra-estrutura. A regra de Pares de 
Eventos gerará um alarme quando um evento ocorrer sem o seu respectivo par. 
Deverá ser possível que eventos de outra natureza ocorram entre os eventos 
especificados sem afetar a regra de Pares de Eventos; 

b) Sequência de Eventos: Deve permitir identificar uma seqüência específica de eventos 
que podem ter significância na infra-estrutura. Esta seqüência pode incluir qualquer 
quantidade e tipo de eventos. Quando a seqüência for detectada num dado período de 
tempo, um alarme deverá ser gerado. Deverá ser possível que eventos de outra 
natureza ocorram entre os eventos especificados na seqüência sem alterar a regra de 
Seqüência de Eventos; 

c) Combinação de Eventos: Deverá ser possível especificar uma combinação de eventos 
que podem ocorrer em qualquer ordem. A combinação pode incluir qualquer 
quantidade e tipo de eventos. Quando a combinação for detectada num dado período 
de tempo, um alarme deverá ser gerado. Deverá ser possível que eventos de outra 
natureza ocorram entre os eventos especificados na combinação sem alterar a regra 
de Combinação de Eventos; 

d) Taxa de Eventos: Deverá ser gerado um alarme quando uma quantidade um mesmo 
evento ocorrer na infra-estrutura num dado período de tempo. 

4.1.18 - Condicional: Deverá ser possível gerar um alarme quando uma condição específica for 
satisfeita. A regra deverá aceitar como entrada uma lista de condições e eventos associados. 
Cada condição deverá ser avaliada e um alarme gerado quando uma condição for satisfeita; 

4.1.19 - Poderá ser atribuída por políticas, a execução de ações automáticas aos alarmes; 

4.1.20 - Manter atualizado o “status” de todos os elementos e circuitos da rede; 

4.1.21 - Visualização da configuração de todos os canais de comunicação; 

4.1.22 - Visualização das variáveis referentes às interfaces, local e remota, dos circuitos em 
operação; 

4.1.23 - Exibir taxas de erros dos canais em operação, em tempo real; 

4.1.24 - Emitir alarmes de limiares dos circuitos da rede para: 

 Percentual de Utilização; 

 Pacotes por segundo; 
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 Percentual da Taxa de Erro; 

 Percentual de Descartes. 

4.1.25 - Realizar Isolamento de falhas para um dado segmento da topologia, indicando a causa 
raiz e suprimindo eventos de dispositivos dependentes resultantes da falha principal; 

4.1.26 - A análise de causa raiz por isolamento de falhas deverá ser compatível com recebimento 
de alertas e suporte a no mínimo as seguintes tecnologias: ATM, WLAN, VLan, Multicast, Frame 
Relay, MPLS, HFC, SNMP, Syslog, TL1, DWDM, Corba, Docsis, Servers, XML, VPN, Ethernet, 
Sonet, Aplicações; 

4.1.27 - A análise de causa raiz por isolamento de falhas deverá ocorrer com base na topologia de 
nível 2 e 3, sem a necessidade de cadastramento e manutenção de tabelas de relacionamento 
entre dispositivos pais e filhos; 

4.1.28 - Fornecer análise do impacto de determinada falha em toda a infra-estrutura; 

4.1.29 - A análise de impacto deverá gerar uma nota de impacto para cada alarme gerado, com 
base nos dispositivos dependentes de uma causa raiz, em possíveis serviços e clientes 
associados a esta falha e nos sintomas apresentados; 

4.1.30 - Permitir filtragem de alarmes; 

4.1.31 - Disponibilizar funcionalidade de filtragem configurável de falhas com passagem 
automática de bilhetes de monitoração (trouble-tickets) para sistema apropriado de service desk; 

4.1.32 - A solução de Gerência de Falhas deverá possuir uma arquitetura em três camadas: 

a) Camada de gerenciamento (descobrimento, monitoração, eventos, alarmes, 
correlação); 

b) Camada de apresentação (web e application server, front-end de acesso dos usuários 
finais); 

c) Camada de acesso (estação de trabalho do usuário final) 

d) A solução de Gerência de Falhas deverá possuir uma arquitetura escalável nas 
camadas de Gerenciamento e Apresentação. 

e) Visualização das Informações 

f) A ferramenta de Gerência de Redes deverá prover uma console de operação com as 
seguintes características: 

 Acesso web, permitindo a chamada do aplicativo a partir de qualquer 
estação Windows XP com Internet Explorer 6.0 ou superior; 

 Controle de acesso através de usuário e senha; 

 Restrição de acesso aos usuários quanto às permissões de alterações na 
configuração da plataforma de gerência; 

 Restrição de acesso aos usuários quanto ao conteúdo dos dispositivos na 
topologia da rede. 

4.1.33 - Incorporados à console de operação no mínimo as seguintes ferramentas: 

 Ping; 

 SSH; 

 Telnet; 

 “Polling” SNMP; 
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4.1.34 - Deverá ser possível alterar o menu principal e menu pop-up para inclusão de chamadas a 
scripts customizados; 

4.1.35 - Deverá prover as seguintes visualizações: 

a) visão topológica (redes e sub-redes) representando graficamente os dispositivos, suas 
interfaces e os circuitos de comunicação que os interconecta; 

b) visão por localidade geográfica; 

c) visão pela estrutura organizacional; 

d) Apresentar os eventos de toda a topologia, bem como os eventos particulares a cada 
objeto representado na topologia (roteadores, switches, interfaces); 

e) Apresentar os alarmes de toda a topologia, bem como os eventos particulares a cada 
objeto representado na topologia (roteadores, switches, interfaces); 

f) Possuir visões de desempenho dos dispositivos, tanto geral (todo o equipamento), 
como por porta específica. 

4.1.36 - Permitir ao usuário operador da console configurar preferências pessoais quanto a: 

a) Configurações regionais para formato de datas, data e hora e números; 

b) Aparência do sistema de janelas (“skin” ou “look-and-feel”); 

c) Tipo e tamanho das fontes; 

d) As configurações pessoais devem ser carregadas em qualquer ponto da rede que o 
operador acessar a console; 

e) Fornecer informações sobre interrupções ou inoperâncias por meio de cores e/ou 
formato de ícones, informando se os elementos estão ou não ativos, e se os 
parâmetros estão ou não dentro dos limites preestabelecidos. 

4.1.37 - Gerenciamento VPN MPLS - A ferramenta de Gerência de Falhas deverá ser capaz de 
descobrir, modelar e monitorar VPNs MPLS presentes no ambiente de rede provendo: 

a) Descobrimento e modelagem de VPNs e Sites; 

b) Status de conectividade da VPN; 

c) Tratamento de trap SNMP; 

d) Monitoração da condição do Virtual Routing and Forwarding (VRF); 

e) Geração de alarmes para diferentes condições da VPN. 

4.1.38 - Deverá ser capaz de descobrir todos os roteadores Provider Edge (PE) e suas interfaces 
que encaminham tráfego para uma VPN; 

4.1.39 - Deverá suportar testes de caminho do VRF (VRF path tracing), permitindo monitorar o 
status dos paths entre os sites de cada VPN; 

4.1.40 - Deverá ser possível gerar alarmes de limiares quando as mudanças de path excederem 
uma tolerância configurável; 

4.1.41 - Deverá prover mecanismos de busca de VPNs; 

4.1.42 - O resultado da busca deverá conter a lista das VPNs presentes na infra-estrutura de 
redes e os respectivos status; 

4.1.43 - A partir do resultado da busca deverá ser possível acessar a lista de interfaces dos PÉS 
participantes de uma dada VPN; 
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4.1.44 - Deverá prover uma interface web para a operação, permitindo visualização da topologia 
do caminho de dados fim-a-fim em tempo real e monitoração de alarmes da infraestrutura VPN 
MPLS; 

4.1.45 - Permitir a análise de impacto das paradas na infra-estrutura VPN MPLS, auxiliando na 
priorização de atendimento; 

4.1.46 - Deverá gerar gráfico em tempo real do tráfego total por VPN e por Site; 

4.1.47 - Deverá suportar as seguintes MIBs: 

 Draft MPLS/BGP VPN MIB (draft-ietf-ppvpn-mpls-vpn-mib-05); 

 Cisco MPLS Virtual Private Networks MIB (MPLS-VPN-MIB); 

 Cisco RTTMON MIB; 

 RFC2925; 

 Juniper Ping MIB; 

4.1.48 - Juniper Traceroute MIB; 

4.1.49 - Tabela jnxVpnTable da Juniper Enterprise VPN MIB; 

4.1.50 - Tabela jnxVpnIfTable da Juniper Enterprise VPN MIB; 

4.1.51 - Deverá suportar os seguintes roteadores: 

 Cisco GSR 12000 rodando IOS 12.2(15) T8 ou superior; 

 Cisco 7500 Series rodando IOS 12.2(15) T8 ou superior; 

 Cisco Nexus 7000; 

4.1.52 - Gerenciamento de QoS - A ferramenta de Gerência de Falhas deverá prover 
gerenciamento da infra-estrutura de rede Cisco configurada para Quality of Service (QoS) 
possibilitando: 

a) Visibilidade da saúde e desempenho de todas as classes de tráfego configuradas e 
habilitadas; 

b) Descobrimento automático de todas as classes e políticas de QoS e mapeamento com 
os roteadores e interfaces físicas associados; 

c) Criação de modelos no mapa de topologia representando cada política, classe de 
tráfego e comportamento de QoS; 

d) Criação de grupos de classes de tráfego para visualização de todas as classes de 
tráfegos idênticas implementadas por toda a infra-estrutura; 

e) Deverá suportar a CLASS-BASED-QOS MIB Cisco para gerenciamento do 
comportamento do fluxo de tráfego; 

f) Deverá gerar alarmes para cada tipo de comportamento QoS incluindo: 

 Random early detection; 

 Policing; 

 Queueing; 

 Traffic Shaping; 

 Deverá gerar alarmes para limiares de pacotes descartados de classes de 
tráfego; 

4.1.53 - Deverá gerar gráficos em tempo real para: 
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 Pacotes descartados por classe; 

 Tamanho da fila por classe; 

 Taxas pré-políticas por classe; 

4.1.54 - Deverá suportar a MIB CISCO-CLASS-BASED-QOS; 

4.1.55 - Integração com Gerência de Desempenho.  

4.1.56 - A ferramenta de Gerência de Falhas deverá prover integração nativa com a Gerência de 
Desempenho possibilitando: 

a) Encaminhamento e mapeamento dos alarmes de desempenho para a ferramenta de 
Gerência de Falhas; 

b) Atualização do status de um dispositivo na Gerência de Falhas conforme a ocorrência 
de um alarme de desempenho reportado pela Gerência de Desempenho; 

c) Chamada em contexto de relatórios de desempenho para os dispositivos de rede a 
partir da topologia apresentada pela ferramenta de Gerência de Falhas; 

d) Chamada em contexto de relatórios de desempenho para os dispositivos de rede a 
partir dos alarmes apresentados pela ferramenta de Gerência de Falhas; 

e) Localizar um dispositivo de rede  no mapa da topologia na Gerência de Falhas a partir 
de click no mesmo dispositivo na ferramenta de Gerência de Desempenho; 

f) Os alarmes normalizados (clear) pela Gerência de Desempenho deverão ser também 
normalizados automaticamente na Gerência de Falhas; 

g) Os alarmes normalizados (clear) pela Gerência de Falhas deverão ser também 
normalizados automaticamente na Gerência de Desempenho; 

h) Os dispositivos de rede descobertos pela ferramenta de Gerência de Falhas deverão 
alimentar de forma integrada o processo de população de dispositivos na ferramenta 
de Gerência de Desempenho. 

4.1.57 - Gerência da Configuração dos Equipamentos de Rede - Prover o gerenciamento da 
configuração dos dispositivos de rede em ambiente multi-plataforma, integrada à Gerência de 
Falhas, possibilitando: 

 Suporte a ambiente multi-fabricante, interagindo com dispositivos Cisco, 
Extreme, Foundry. Nortel, Juniper, Riverstone e Enterasys; 

 Capturar a configuração dos elementos da rede periodicamente, 
armazenando-as em banco de dados; 

 Comparar cada nova configuração capturada com a armazenada para 
detecção de alterações não autorizadas nas configurações de elementos; 

 Gerar alarme caso seja detectada mudança na configuração; 

 Realizar Roll-Back de configurações em caso de mudanças não 
autorizadas; 

 Realizar upload das configurações nos equipamentos sob demanda ou por 
agendamento; 

4.1.58 - Gerência dos Serviços da Infra-estrutura de Redes: 

a) Os recursos da infra-estrutura monitorados pela ferramenta de Gerência de Falhas 
deverão poder ser agrupados de forma a representar um Serviço de TI; 



 

 

 

 

CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

TR - PE nº 018/11 
76 

 

b) Aos Serviços poderão ser associados os Clientes usuários de cada serviço, de modo 
que, na ocasião da falha do recurso monitorado, seja indicado tanto o Serviço quanto 
o(s) Cliente(s) afetado(s); 

c) A cada combinação de Serviços e Clientes poderá ser associado um Nível de Serviço. 
O nível de serviço poderá ser definido em função de, no mínimo: 

 Disponibilidade; 

 Tempo Médio de Reparo (MTTR); 

 Tempo Médio entre Falhas (MTBF); 

 Tempo Máximo de Parada; 

 Tempo de Resposta. 

d) A Gerência dos Serviços da Infra-estrutura de Redes deverá possibilitar: 

 Visualizações que permitam monitorar a saúde dos Serviços em tempo 
real, relacionando os Serviços a Clientes afetados pelas falhas da intra-
estrutura; 

 Geração de alarmes da saúde do serviço e da violação e degradação de 
Níveis de Serviço; 

 Análise de causa raiz de qualquer degradação de Serviço sob a 
perspectiva de alarmes da infra-estrutura; 

 Determinação de períodos de manutenção do Serviço, excluindo qualquer 
parada do Serviço neste período de impactos nos Níveis de Serviço; 

 Análise de tendência do Nível de Serviço para o período corrente, 
indicando de forma gráfica se o Nível de Serviço será ou não cumprido ao 
fim do período. 

4.1.59 - Relatórios de Alarmes, Inventário e Disponibilidade; 

4.1.60 - A ferramenta de Gerência de Falhas deverá prover relatórios web de inventário, 
disponibilidade e histórico de alarmes dos ativos de rede gerenciados que possibilitem: 

a) Determinar os ativos mais problemáticos; 

b) Os alarmes mais recorrentes; 

c) Quantos dispositivos de rede de um determinado fabricante estão implantados na 
rede; 

4.1.61 - Quais os dispositivos estão mais e menos frequentemente indisponíveis; 

4.1.62 - Quais os dispositivos estão entrando e saindo do gerenciamento; 

4.1.63 - Deverá possibilitar customização do relatório a ser gerado incluindo: 

a) Informações de ativos em versões detalhadas ou resumidas; 

b) Informações organizadas por tipo de ativo, fabricante ou grupos de dispositivos 
definidos pelo usuário; 

c) Período histórico – informação de inventário do dia, semana, mês ou ano anterior, 
intervalo de tempo especificado e por horário de trabalho; 

d) Layout do relatório – título, subtítulo, cabeçalho, rodapé e ordenação; 

e) Deverá prover mecanismo de drill-down possibilitando navegar do relatório resumido 
para os detalhes da informação; 
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f) Possibilitar o agendamento de geração dos relatórios uma única vez e em períodos 
recorrentes. O relatório gerado deve ficar disponível para acesso via web; 

g) Um agendamento deverá possibilitar o envio do relatório gerado por email para 
múltiplos destinatários; 

h) Os relatórios poderão ser solicitados sob demanda a qualquer  momento, 
possibilitando a aquisição das informações mais atuais; 

i) Os relatórios poderão ser impressos e salvos, no mínimo, nos seguintes formatos: 

 Microsoft Excel; 

 PDF; 

 RTF; 

 Microsoft Word; 

4.1.64 - A interface de acesso aos relatórios deverá manter um controle de login, com níveis de 
acesso diferenciados aos tipos de relatórios e conteúdo de cada relatório; 

4.1.65 - Os relatórios de alarmes deverão prover, no mínimo, as seguintes informações: 

a) Quantidade de alarmes por mês e por semana; 

b) Quantidade diária de alarmes por hora; 

c) Log detalhado de alarmes; 

d) Quantidade mensal de alarmes por dia e por semana; 

e) Alarmes mais comuns; 

f) Ativos mais problemáticos. 

4.1.66 - Os relatórios de inventário deverão prover, no mínimo, as seguintes informações: 

a) Ativos por tipo; 

b) Ativos por fabricante; 

4.1.67 - Os relatórios de disponibilidade deverão prover, no mínimo, as seguintes informações: 

a) Comparação de disponibilidade por tipo e fabricante; 

b) Disponibilidade de todos os ativos; 

c) Paradas planejadas; 

d) Log de paradas; 

e) Disponibilidade mensal projetada para todos os dispositivos; 

f) Disponibilidade detalhada para um dispositivo selecionado. 

4.1.68 - Dispositivos com menor disponibilidade; 

4.1.69 - Os relatórios de Gerenciamento de Mudanças deverão prover, no mínimo, as seguintes 
informações: 

a) Informações detalhadas de dispositivos adicionados e removidos do gerenciamento 
num dado intervalo de tempo; 

b) Informações resumidas de dispositivos adicionados e removidos do gerenciamento 
num dado intervalo de tempo; 

c) Os relatórios de Serviço e Nível de Serviço deverão prover, no mínimo, as seguintes 
informações: 
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 Informações detalhadas de cada Cliente; 

 Resumo do Nível de Serviço por Cliente; 

 Disponibilidade do Serviço por Cliente; 

 Resumo do Serviço por Cliente; 

 Detalhe do Nível de Serviço por Cliente; 

 Status do Nível de Serviço por Cliente; 

 Resumo do Nível de Serviço por Cliente; 

 Tempo de resposta de aplicações. 

4.1.70 - Pela rede trafegam múltiplas aplicações requerendo uma constante monitoração e análise 
dos componentes que impactam sua performance. O fornecedor precisa prover uma solução para 
monitorar essas aplicações e componentes da infraestrutura relacionados. 

4.1.71 - O fornecedor precisa prover uma solução para monitoração passiva de aplicações 
baseadas em múltiplos IPs através da rede. Soluções baseadas em testes ativos ou probes no 
lado cliente como método primário de análise não serão aceitos. 

4.1.72 - A solução precisa rastrear todas as comunicações baseadas em TCP entre os usuários e 
múltiplos servidores de aplicações para determinar o tempo de resposta geral que os usuários 
estão experimentando quando acessam essas aplicações. 

4.1.73 - A solução precisa ser interoperável com soluções de aceleração e e otimização de 
aplicações como Cisco WAAS e ACE. A solução precisa ser capaz de interagir com esses 
produtos para fornecer relatórios de tempo de resposta precisos. 

4.1.74 - A solução precisa graficamente apontar os componentes primários de uma comunicação 
TCP entre os usuários e aplicações ao longo do tempo. Os componentes primários precisam 
incluir: 

 Uma medida de round trip para cada usuário, ou grupo de usuários, 
conforme definido pelo sistema. 

4.1.75 - O sistema deve permitir que o administrador da solução defina múltiplos usuários e 
grupos de usuários que individualmente representem pontos únicos de origem do acesso a 
aplicação. Esta métrica precisa ser uma medida do tempo total entre o envio e recepção dos 
dados de um cliente e os servidores de aplicação relacionados. 

4.1.76 - A medida do tempo de resposta da requisição TCP como o tempo gasto pelo servidor 
para enviar a primeira resposta a requisição do usuário. 

4.1.77 - Uma medida média do tempo total de requisições TCP realizadas como a tempo gasto 
pelo servidor para enviar todos os pacotes que são partes de uma única requisição 

4.1.78 - O sistema precisa fornecer uma visão comparativa dos componentes primários na forma 
de um gráfico de pilha ou outro método similar de apresentação mostrando todos os componentes 
com as medida relativas dentro de uma mesma unidade gráfica.  

4.1.79 - Cada uma dessas métricas precisa ser individualmente mostrada em um gráfico próprio 
fornecendo em detalhes métricas refinadas com máximos, mínimos, medianas e percentils dentro 
de um período. 

4.1.80 - O sistema precisa fornecer uma visão gráfica dos desvios da média para cada métrica 
primária. A medida de desvio precisa contabilizar todas as medidas tiradas em relação a cada 
métrica. O sistema deve combinar um gráfico de desvio combinado ao longo do tempo 
comparando cada medida de desvio de métricas primárias em relação proporcional. Esses dados 
precisam estar disponíveis para cada aplicação definida e cada endpoint definido ou qualquer 
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combinação de endpoints e aplicações sobre um período selecionado pelo usuário de até 12 
(doze) meses. 

4.1.81 - A solução precisa fornecer continuamente dados de baseline para geração de relatórios e 
resolução de problemas. Os  baselines precisam ser derivados de medidas reais de acesso das 
aplicações pelo usuário conforme elas se comunicarão com os servidores de aplicação. 

4.1.82 - O baseline precisa continuamente se autoajustar ao longo do tempo em relação a nível de 
performance visto pelos usuários da aplicação. 

4.1.83 - O sistema precisa fornecer um baseline automático e inteligente baseado em desvio de 
resposta do sistema que irá notificar a equipe de TI quando métricas específicas de tempo 
desviarem do tempo de resposta normal. 

4.1.84 - O sistema deverá fornecer mecanismos para definição de configuração de limites para 
violação de tempo de resposta que irão gerar alertas quando forem ultrapassados. O sistema 
precisa suportar a capacidade de definir múltiplos limites relacionados a métricas do servidor, 
aplicação e rede. 

4.1.85 - O sistema deve fornecer relatórios personalizáveis que fornecem estatísticas do tempo 
percentual que as métricas definidas ficaram acima ou abaixo do limite pré-estabelecido: 

 Análise de tráfego. 

4.1.86 - A solução precisa fornecer as seguintes métricas baseadas em NetFlow: 

a) Velocidade 

b) Utilização 

c) Quantidade de Bytes 

d) Quantidade de Flows 

e) Endereços IP dos Servidores com resolução automática de DNS 

f) Pares de conversação IP com resolução automática de DNS 

g) Interface/Roteador com resolução automática de DNS  

h) Lista de Protocolos quebrados por host, link, ToS ou conversação.  

i) Utilização por padrão de bits em conformidade com o campo TCP ToS. 

j) Número de AS 

k) Endereços BGP “next hop” 

l) Endereços IPv6 

4.1.87 - Os relatórios NetFlow devem utilizar Cisco NetFlow como fonte primária de dados. O 
sistema deve aceitar e processar NetFlow versões 5, 7 e 9 como também Netflow ingress, egress 
ou multicast. 

4.1.88 - O sistema deve possuir a habilidade de criar relatórios que permitam que o usuário faça 
buscas de todo tráfego IP em determinado período histórico. O sistema deve suportar buscas 
dentro do período selecionado por pelo menos os seguintes critérios: 

a) Busca por qualquer tráfego usando portas ou faixas de portas de destino configuráveis. O 
sistema deve mostrar uma lista de todos os clientes e servidores que atendam esse 
critério. 

b) Busca por qualquer tráfego usando um número de sistema autônomo (AS) específico. O 
sistema deve mostrar uma lista de todos o tráfego de rede que atenda esse critério. 
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c) Busca por qualquer tráfego usando um endereço IP específico de BGP. 8.3.4 O sistema 
deve mostrar uma lista de todos o tráfego de rede que atenda esse critério. 

d) Busca por qualquer tráfego usando uma máscara de subrede IP específica. O sistema 
deve mostrar uma lista de todos o tráfego de rede que atenda esse critério. 

e) Busca por qualquer tráfego usando um IP ToS bit específico. O sistema deve mostrar uma 
lista de todos o tráfego de rede que atenda esse critério. 

f) Busca por qualquer comunicação cliente ou servidor com mais de um número específico 
para outros clientes e servidores únicos. Esse relatórios de pares deve ser configurável 
para suportar qualquer limiar entre 1 a 1 bilhão. 

g) Busca por quaisquer clientes ou servidores que estão se comunicando em uma ou mais 
portas TCP específicas dentro do período do relatório.  

h) Busca por quaisquer clientes ou servidores que estão experimentando resets de TCP em 
uma ou mais portas específicas dentro do período do relatório. 

i) Busca por qualquer conversação IPv4 ou IPv6 através da rede em um único relatório. 

j) Busca por qualquer protocolo em uso por um host específico ou lista de hosts em um único 
relatório. 

k) Busca por qualquer protocolo em uso em uma interface ou lista de interfaces em um único 
relatório. 

l) Busca por cada host que está acessando um host ou lista de hosts específicos . A busca 
deve incluir a habilidade de limitar o escopo para uma interface ou lista de interfaces 
específicas. 

4.1.89 - O sistema deve ser capaz de automaticamente detectar comportamento anômalos como 
um ataque de vírus ou a utilização de aplicações não autorizadas. O sistema deve analisar todo o 
tráfego NetFlow e alertar via trap SNMP qualquer atividade suspeita na rede. 

4.1.90 - O fornecedor deverá possuir clientes usuários da solução com um mínimo de 5000 
interfaces monitoradas e armazenadas em um único banco de dados, acessíveis através de uma 
única interface web. 

4.1.91 - Cada dispositivo coletor de NetFlow precisa suportar um mínimo de 5 milhões de fluxos 
por minuto e ser capaz de armazená-los em um banco de dados. 

4.1.92 - O sistema deve ser capaz de prover uma página inicial com uma visão geral mostrada 
imediatamente após o login com as seguintes informações: 

a) Links mais utilizados (inbound e outbound) baseado na utilização de cada link sendo 
monitorado em cada dispositivo. 

b) Protocolos mais utilizados por volume baseado na utilização de cada link sendo 
monitorado para cada dispositivo. 

c) Hosts mais utilizados por volume baseado na utilização de cada link sendo monitorado 
para cada dispositivo. 

d) Uma lista de intervace excedendo tanto 2 limites de utilização configuráveis um percentual 
configurável de tempo acima do limite. A lista não deve ser limitada em número ou escopo. 
O sistema precisa checar todas as interfaces que ele monitora para inclusão nesta lista. 

e) Uma página de visão geral precisa prover capacidades de navegação em níveis por click 
de mouse nos itens listados, para cada um dos listados acima. 

f) Esta página de visão geral precisa incluir funções de email que fornece uma interface 
gráfica que permita definir o método de envio de email desta página em format gráfico 
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como também método de agendamento do email para está página em intervalos regulares 
sem a intervenção do usuário para um ou mais destinos de envio. 

4.1.93 - O sistema proposto precisa ser capaz de enviar alertas por trap SNMP. Os Alertas devem 
possuir os seguintes parâmetros configuráveis: 

a) A habilidade de escolher qualquer protocolo sendo monitorado pelo sistema;  

b) A habilidade de escolher qualquer interface ou grupo de interfaces sendo monitoradas pelo 
sistema; 

c) A habilidade de escolher qualquer bit ToS sendo monitorados pelo sistema; 

d) A habilidade de escolher, velocidade, volume, utilização acima de um limite especificado 
para um dado período de tempo; 

e) A habilidade de escolher qualquer filtro baseado em horário (ex horário comercial). 

4.1.94 - A solução precisa automaticamente popular uma lista de interfaces exportando tráfego 
NetFlow para qualquer de seus dispositivos coletados sem intervenção do usuário ou 
Configuração individual de interfaces de relatórios do sistema.   

4.1.95 - O sistema deve automaticamente coletar dados de dispositivos Cisco por, nome de 
dispositivo, nome da interface, velocidade da interface e descrição da interface. 

4.1.96 - A solução precisa incorporar esta informação em seus relatórios padrão sem intervenção 
do usuário. O sistema deve também suportar edição manual das informações de polling. 

4.1.97 - A lista de interfaces populadas automaticamente referenciadas acima, precisa ser 
acessível por um menu de navegação ou outro sistema de orientação gráfica a partir da tela 
principal do sistema imediatamente após o login. 

4.1.98 - O sistema deve prover a habilidade de agrupar as interfaces em grupos funcionais 
baseado em qualquer critério do usuário. A função de agrupamento precisa permitir que o usuário 
possa criar nome de grupo e adicionar interfaces a esses grupo com propósito de geração de 
relatórios. Uma vez criados, esses grupos precisam estar disponíveis para seleção em relatórios 
personalizados com um mecanismo para inclusão. 

4.1.99 - O sistema precisa suportar interface específica para geração de relatórios para cada 
interface monitorada na rede. Ele precisa fornecer um menu ou acesso por interface gráfica a 
página principal que permita que usuários selecionem a partir de uma lista gerada 
automaticamente e navegue nas informações específicas da interface. 

4.1.100 - A página de seleção de interface de rede precisa fornecer funções de busca que permita 
que usuários busque por interfaces baseado em padrões de texto do nome do dispositivo, nome 
da interface, descrição e status ativo de todas as interfaces na lista. 

4.1.101 - Uma vez que a interface for selecionada, o sistema precisa mostrar as informações de 
tráfego para aquela interface específica, incluindo todas as seguintes visões: 

a) Uma lista dos 25 principais protocolos por volume para as últimas 24 (vinte e quatro) horas 
com a habilidade para listar no mínimo 4000 protocolos. A página deve mostrar o número 
de protocolos únicos gravados dentro do período como um valor numérico então o usuário 
irá ter uma indicação de quantos protocolos adicionais estavam em uso, e estão 
disponíveis para visualização. 

b) O usuário deve ter a opção de expandir a janela de dados para um ano ou mais com a 
habilidade para listar os protocolos vistos deste período (com granularidade não superior a 
15 minutos) sem roll-ups ou médias de dados. O sistema precisa estar apto a reportar e 
registrar um mínimo de 65000 protocolos únicos por mês e então reportar para cada mês 
individualmente para, no mínimo, os últimos 12 (doze) meses. 
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c) Para cada protocolo na lista, o usuário precisa de forma fácil navegar em hosts e 
conversações específicas para aquele protocolo diretamente a partir de uma lista 
selecionável pelo mouse ou outro método similar. 

d) A página com hosts e conversações precisam listar os hosts e conversações relacionados 
com o protocol para aquele período. O sistema precisa suportar um mínimo de 25000 
hosts únicos e 25000 conversações únicas por dia, para cada interface dentro do sistema 
por padrão e sem perder outros dados. 

4.1.102 - Os dados de hosts e conversações precisam ser mostrados em formato texto para todas 
as entradas e em format gráfico para a lista dos 10 mais. 

4.1.103 - A lista com hosts e conversações precisam ter a habilidade de navegação em níveis 
dentro da representação gráfica da velocidade sobre o tempo, para aqueles hosts e 
conversações, relacionados com protocolo. Esses relatórios precisam ser acessíveis diretamente 
da lista via click de mouse ou método similar.  

4.1.104 - O usuário deve conseguir graficamente selecionar o período de início e fim para 
qualquer intervalo de dias, semanas ou meses sobre os últimos 12 (doze) meses, como também, 
o horário de início e fim para o período do relatório para todos os itens da página. 

4.1.105 – O usuário deve conseguir excluir períodos de tempo (ou múltiplos períodos) nos 
relatórios desta página. 

4.1.106 – O sistema precisa mostrar os 12 protocolos mais utilizados por volume, em um gráfico 
do tipo pilha ao longo do tempo, ou em formato pizza, automaticamente ou como opção do 
usuário. Os gráficos devem estar disponíveis com a informação de tráfego entrante e sainte para 
cada interface. 

4.1.107 – Esta página deve mostrar um gráfico representando o número total de fluxos NetFlow de 
onde os dados foram derivados. Ele precisa representar fluxos para o período de tempo 
selecionado para esta interface. 

4.1.108 – O usuário deve conseguir mudar o tipo de dados para essa visão baseada em gráfico, 
para baseado em tabela textual com informações através de um click de mouse ou seleção de 
menu.  

4.1.109 – A visão baseada em tabela precisa fornecer informações detalhadas de protocolos que 
relaciona com o mesmo período do relatório da visão anterior. Ela precisa incluir figuras com a 
taxa em bits por segundo, volume em bytes e utilização como percentual da banda de rede 
disponível, cada um deles relacionados a um protocolo específico para a linha da tabela 
selecionada. 

4.1.110 – O usuário deve conseguir alterar facilmente o tipo de dado na interface gráfica principal 
para uma linha do tempo, mostrando cada protocolo individualmente em uma única página com 
rolagem limitada somente pelo número total de possíveis protocolos potenciais para aquele 
período. 

4.1.111 – O usuário deve conseguir alterar facilmente o tipo de dado na interface gráfica principal 
de um protocolo específico para uma representação gráfica única de utilização sobre múltiplos 
pontos em 24 horas comparado com outros dias do mês. 

4.1.112 – A visão mensal precisa fornecer uma representação gráfica do nível de utilização em 
intervalos de quinze minutos para cada dia do mês. 

4.1.113 – A visão mensal precisa estar disponível para cada interface e selecionável para mostrar 
o tráfego de entrada e saída ou um formato combinado total. 

4.1.114 – O usuário deve conseguir alterar facilmente o tipo de dado na interface gráfica principal 
para um formato tabular mostrando o acréscimo ou decréscimo do tráfego gerado por protocolo 
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em percentual usando aproximação por quadrados mínimos para encontrar a melhor reta de 
crescimento. 

4.2 - PLANEJAMENTO DE CAPACIDADE:  

4.2.1 - Deve prover ferramentas para planejamento de capacidade; 

4.2.2 - Capacidade para antecipar mudanças ou atualizações de equipamentos, infraestrutura; 

4.2.3 - Indicar, dada uma janela futura de tempo, elementos da infraestrutura que atingirão 
limiares pré-estabelecidos; 

4.2.4 - Alertar com pelo menos 90 dias de antecedência, caso chegue a níveis críticos de uso. 

4.3 – CARACTERÍSTICAS: 

4.3.1 - Deve ter um web server integrado e que se auto-configure desde a instalação; 

4.3.2 - Deve permitir consultar os relatórios por meio de um web browser; 

4.3.3 - Deve conter controle de acesso de usuários; 

4.3.4 - Gerenciar perfis de usuário; 

4.3.5 - Limitar quais os dispositivos que o usuário pode acessar; 

4.3.6 - Limitar quais funcionalidades da aplicação que um usuário pode acessar; 

4.3.7 - Limitar acesso aos relatórios; 

4.3.8 - Consultar os relatórios já gerados; 

4.3.9 - Acessar as métricas em tempo real; 

4.3.10 - Deve ser multi-plataforma, rodar em ambientes Unix Solaris ou Windows 2003; 

4.3.11 - Ajuda on-line em todos os gráficos dos relatórios; 

4.3.12 - Capacidade para trabalhar de forma distribuída; 

4.3.13 - Deve permitir agendar manutenções programadas; 

4.3.14 - Deve permitir configurar o intervalo de polling por dispositivo (Ex. Através de link, Server, 
router, etc). São sugeridos três tipos: lento, normal, rápido; 

4.3.15 - Deve permitir configurar o timeout para coleta de estatísticas por elemento; 

4.3.16 - Deve permitir configurar testes de tempo de resposta ICMP, SNMP e TraceRoute entre 
dispositivos de rede; 

4.3.17 - Deve permitir configurar testes de tempo de resposta FTP, DNS, HTTP e TCP entre um 
dispositivo de rede e um destes serviços de rede (servidor FTP, servidor DNS, servidor web e 
servidor que responda a uma conexão TCP); 

4.3.18 - Deve permitir configurar número de novas tentativas de pesquisa por elemento; 

4.3.19 - A instalação e execução da solução de gerenciamento de desempenho deve ser 
suportada nativamente em ambientes IPv4 puro, IPv6 puro e ambientes híbridos IPv4/IPv6; 

4.3.20 - Deve permitir a descoberta, coleta, apresentação e geração de relatórios de dispositivos 
com endereçamento IPv4 e IPv6; 

4.3.21 - Deve prover mecanismo de descoberta de dispositivos de rede, servidores e aplicações 
por: 

a) Faixa de endereço IP; 
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b) Importação de arquivos; 

c) Entrada manual de uma relação de endereços IP; 

d) Base de dados das métricas de desempenho. 

4.3.22 - Deve conter a sua própria base de dados relacional Oracle, para armazenamento das 
métricas de desempenho coletadas; 

4.3.23 - Deve-se instalar e pré-configurar com a instalação do software; 

4.3.24 - Toda a informação histórica (redes, aplicações do usuário final, servidores e serviços de 
rede) deve ser armazenada nesta base de dados única de desempenho; 

4.3.25 - Deve conter os seus próprios mecanismos de coleta de estatísticas de desempenho e de 
tempos de resposta dos serviços de rede; 

4.3.26 - Este mecanismo de coleta deve permitir, além da coleta SNMP, a importação de dados 
externos via importação de arquivos; 

4.3.27 - Deve ser auto-gerenciável. Não requerer intervenção de operadores para o seu 
gerenciamento; 

4.3.28 - Deve prover mecanismos de backup e restore da base de dados através de ferramentas 
da própria solução de gerenciamento de desempenho; 

4.3.29 - O mecanismo de backup deve permitir a realização de backup completo e incremental. 

4.4 - VISUALIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

4.4.1 – Visualização da infraestrutura: 

a) Deve permitir visualizar redes, servidores, serviços de rede e aplicações do usuário 
final a partir de uma só interface gráfica; 

b) Detectar degradações na infraestrutura antes que ocorram problemas e indicar 
graficamente esta degradação; 

c) Capacidade de receber traps e indicar a severidade do alerta com cores; 

d) Acessar a informação histórica clicando com o botão direito no dispositivo que 
apresenta o alerta; 

e) Acessar em tempo real as estatísticas da variável que indicar a falha; 

f) Acessar um relatório histórico da variável que indicar a falha; 

g) Indicar a lista de falhas de um dispositivo clicando com o botão direito; 

h) Apresentar estes alertas em forma de lista indicando: 

i) Causa da falha; 

j) Severidade; 

k) Hora do início e  fim; 

l) Descrição do dispositivo; 

m) Endereço IP. 

n) Capacidade de gerar diferentes visões da infraestrutura; 

o) Capacidade de limitar o acesso a esta ferramenta pelo usuário. 

4.4.2 - Diagnóstico de saúde on-line - A ferramenta de diagnóstico de saúde on-line deve incluir as 
seguintes características: 
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a) Conter um conjunto de perfis por tecnologia prontos para serem usados e designá-los 
a um grupo ou lista de grupos. Exemplo: perfis para links, roteadores, servidores, etc. 

b) Possibilidade de criação de perfis de saúde on-line e designá-los a grupos de 
elementos ou listas de grupos. 

c) Capacidade de enviar um e-mail, executar uma ação, enviar um trap a algum NMS 
quando for detectado algum problema de saúde. 

d) Capacidade de gerar os alertas comparando o comportamento atual dos dispositivos, 
contra o comportamento padrão, para a mesma hora do dia e mesmo dia da semana, 
conforme os dados históricos armazenados. Estes alertas deverão poder ser 
configurados com limiares acima ou abaixo do comportamento padrão, tanto em 
percentual, 90, quanto em valor absoluto. 

e) Capacidade de gerar os alertas quando uma dada métrica de desempenho se 
mantiver acima do limiar estabelecido por um dado período de tempo configurável, 
dentro de uma janela de tempo maior, também configurável. Ex. Se a utilização de 
banda de uma conexão ultrapassar 75% durante 15 minutos na última hora, então um 
alerta deve ser gerado. 

f) Capacidade de receber traps dos dispositivos indicando o tipo de problema que está 
ocorrendo, além de apresentá-lo graficamente e em tabelas. 

g) Capacidade de alertar até que seja alcançada a conta de um número especifico de 
traps. 

h) Capacidade de limitar o acesso a esta ferramenta pelo usuário. 

i) Notificação automática de falhas e mudanças de configuração.  

4.4.3 - Análise em tempo real - A ferramenta deve ser capaz de: 

a) Selecionar um grupo de dispositivos e consultar uma variável do dispositivo a 
intervalos regulares de tempo e colocar em gráfico os valores. 

b) Selecionar um grupo de variáveis de um dispositivo e consultar o seu valor a intervalos 
regulares de tempo e colocar estes valores em gráficos. 

c) Incluir os valores num único gráfico ou em vários gráficos.  

d) Obter informação histórica pelo menos 1 hora antes de iniciar a análise em tempo real. 

e) Gravar estes perfis de análise em tempo real para o seu uso posterior. 

f) Capacidade de limitar o acesso a esta ferramenta pelo usuário. 

4.4.4 – Redes: 

a) Medir o desempenho de dispositivos da rede via SNMP; 

b) Deve suportar diferentes modelos de Hardware e ser independente do fornecedor do 
Hardware; 

c) Detecção e notificação de falhas em tempo real; 

d) Coletar métricas de desempenho; 

e) As métricas devem ser armazenadas na base de dados e devem poder gerar 
relatórios. Vide seção RELATÓRIOS E ANÁLISE DA INFORMAÇÃO e 
CARACTERÍSTICAS DO SOFTWARE; 

f) Deve suportar pelo menos as seguintes tecnologias de Redes: 

 WAN, LAN; 
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 ATM. Frame Relay; 

 Switches/ Routers; 

 Dispositivos de Acesso Remoto; 

 VoIP; 

 QoS; 

 Métricas de Qualidade de Voz ( MOS, Jitter ); 

 Integrar as métricas de Cisco IP-SLA; 

 Fazer ensaios de qualidade de voz ( MOS ); 

 Voice Peer-to-Peer; 

 Dispositivos Ópticos;  

 Wireles; 

 Cable; 

 VPN; 

 SAN; 

 NBAR de CISCO; 

 Cisco IP-SLA; 

 Deve ter a capacidade de integrar as métricas de Jitter e MOS de CISCO 
IP-SLA.  

g) As métricas devem ficar armazenadas na base de dados histórica, se houver 
degradações, indicá-las com alertas visuais e/ou notificar via trap, e-mail ou executar 
alguma outra ação; 

h) Deve permitir consultar métricas em tempo real. 

i) Deve gerar relatórios de análise e históricos do tempo de resposta e da disponibilidade 
dos serviços; 

j) Os ensaios de disponibilidade devem ser visualizados na vista executiva e/ou na vista 
de NOC. 

4.4.5 - Análise de Tráfego - Deve possuir mecanismo de coleta de informações para análise de 
tráfego, permitindo: 

a) Recebimento de pacotes IPFIX direto dos roteadores; 

b) Recebimento de pacotes Cisco Netflow direto dos roteadores; 

c) Importação de arquivos do Cisco Netflow FlowCollector; 

d) Dispositivos RMON-II (probes); 

e) Deve suportar netflow v9; 

f) Deve suportar a análise do tráfego entre endereços IP‟s e também entre Autonomous 
Systems (AS‟s) simultaneamente; 

g) Deve possibilitar o agrupamento dos endereços IP origem e destino por faixa de 
endereço, sub-rede e probe, para análise de tráfego entre tais grupos; 
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h) Deve permitir a navegação (drilldown) a partir de um relatório de utilização de banda 
de link, para um relatório de análise de tráfego; 

i) Deve prover os relatórios informados na sessão RELATÓRIOS DE TRÁFEGO, abaixo. 

4.4.6 - Sistemas físicos: 

a) Deve possuir mecanismo de coleta de dados de servidores via SNMP; 

b) Capacidade de coletar e armazenar métricas de agentes SNMP de diferentes marcas, 
incluindo: 

 CA 

 HP  

 BlueCoat 

 Compaq 

 Dell 

 Novell 

 Netharmony 

 Microsoft 

c) Deve possuir agentes de monitoração para instalação nos servidores gerenciados, 
suportando, no mínimo, as seguintes plataformas: 

 IBM AIX; 

 Digital Unix; 

 HP-UX; 

 Solaris; 

 Windows 2000, 2003, 2008, XP e Vista; 

 Linux SUSE; 

 Linux Red Hat; 

 Linux Debian. 

d) Deve possibilitar a consulta a informações do sistema gerenciado, incluindo: 

 Descrição; 

 Contato; 

 Versão do Sistema Operacional; 

 CPU (tipo e quantidade de processadores); 

 Quantidade de interfaces de rede; 

 Memória física; 

 Memória de swap; 

 Número de usuários; 

 Número de processos; 

 Número de arquivos abertos. 
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e) Deve possibilitar a consulta a informações do hardware, incluindo: 

 Processadores; 

 Teclado; 

 Portas Seriais e Paralelas; 

 Memória RAM; 

 Discos. 

f) Deve possibilitar a consulta dos softwares instalados no servidor gerenciado, incluindo: 

 Aplicações; 

 Service Packs; 

 Patches. 

g) Deve possibilitar a consulta da quantidade de eventos do sistema Windows (Event 
Log) para as seguintes categorias: 

 Aplicação; 

 Segurança; 

 Sistema. 

h) Deve possibilitar consulta a informações de desempenho do sistema gerenciado, 
incluindo: 

 Memória utilizada (valor absoluto e percentual); 

 Swap utilizado (valor absoluto e percentual); 

 Taxa de buffer I/O; 

 Carga de CPU; 

 Utilização de CPU em percentual, incluindo Idle, User, System e Wait; 

 Utilização de partições de disco, em valor absoluto e percentual; 

 Estatísticas dos discos físicos, incluindo quantidade de leituras e escritas; 

 Tabela de processos incluindo ID do processo, memória usada, tamanho, 
tempo de CPU, horário de início, processo pai e número de threads; 

 Tabela dos principais processos do sistema. 

i) Deve possibilitar a consulta da tabela de serviços Windows, incluindo nome do serviço 
e status, permitindo alterar o status; 

j) Deve possibilitar a consulta da tabela de usuários ativos; 

k) Deve possibilitar a consulta da tabela das interfaces de rede, incluindo nome, 
velocidade, status, tráfego de entrada e saída e erros de entrada e saída; 

l) Deve possibilitar a consulta de informações da tabela ARP, tanto IPv4 quanto IPv6; 

m) Deve possibilitar a consulta da tabela de roteamento, tanto IPv4, quanto IPv6; 

n) Deve apresentar estatísticas para os protocolos IP, ICMP, UDP, TCP e SNMP; 

o) Deve apresentar tabelas de conexões TCP cliente e servidor; 
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p) Deve possibilitar a configuração dos agentes a partir de uma console web central. Esta 
console deverá viabilizar a configuração de: 

 Monitoração de processos do sistema; 

 Monitoração de grupos de processos do sistema; 

 Monitoração de arquivos de log; 

 Monitoração de eventos do Windows (Event Log). 

q) Deve possibilitar a criação de templates de configuração para serem aplicados aos 
agentes. Os templates deverão conter as informações sobre as métricas a serem 
gerenciadas por cada agente;  

r) Deverá ser possível a definição de templates por tipo de sistema operacional. 

4.4.7 - Sistemas Virtuais: 

a) O sistema de gerenciamento deverá descobrir e monitorar servidores virtuais 
Oracle/solaris zones e suas VMs; 

b) Permitir a visualização dos sistemas virtuais de forma diferenciada na visão topológica 
do sistema de gerenciamento, permitindo identificar facilmente os sistemas físicos dos 
virtuais;  

c) Deve permitir visualizar o relacionamento lógico entre os servidores físicos e virtuais; 

d) Deve detectar mudanças na infra estrutura virtual e atualizar a topologia na solução de 
gerenciamento de forma automática; 

e) Realizar a correlação de eventos e análise de causa raiz para falhas e alertas gerados 
na infra estrutura virtual; 

f) O sistema de gerenciamento deverá fornecer as informações necessárias para avaliar, 
em tempo real, as condições dos seguintes elementos dos Servidores Oracle/solaris 
zones, como: 

 Nome do Servidor 

 Tipo de Oracle/solaris zones 

 Tipo de Sistema Operacional 

 Versão de Build 

 Versão do Oracle/solaris zones 

 Quantidade de CPUs 

 Quantidade de Memória 

 Memória disponível para VMs 

 Discos HTL (Host Targed Logical) 

g) Adaptadores de Rede: 

g.1) Utilização de CPU e Memória com definição de pelo menos 2 limiares (thresholds) 
para cada e com geração de eventos quando ultrapassados; 
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g.2) Para Sessões VM em Sistema Operacional Windows 2003 em 32bits e 64bits, o 
sistema de gerenciamento deverá possuir agente especializado e fornecer as 
informações necessárias para avaliar, em tempo real e gerando eventos, as condições 
dos seguintes elementos: 

 CPU (Total e Individual) 

 Utilização 

 Tamanho de Fila 

 Memória 

 Virtual 

 Física 

 Paginação 

 Volume Lógico 

 Espaço em Uso 

 Delta de Crescimento 

 Fragmentação 

 Throughput 

 Diretórios 

 Existência 

 Tamanho 

 No de Entradas 

 Delta de Crescimento 

 Alteração 

 Arquivos 

 Existência 

 Tamanho 

 Delta de Crescimento 

 Alterações 

 Processos 

 Existência 

 Status 

 Tamanho 

 CPU 

 Instâncias 

 Serviços 

 Mudança em Configuração 

 Status 
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 Existência 

 Sessões 

 Tamanho 

 CPU 

 Instâncias 

 Impressoras 

 Status 

 Fila 

 Interfaces de Rede (Total e Individual) 

 Bytes In 

 Pacotes In 

 Erros In 

 Bytes Out 

 Pacotes Out 

 Erros Out 

 Chaves do Registry 

 Existência 

 Valor 

 Arquivos de Logs 

h) Verificar existência de strings em arquivos texto. 

i) Para Sessões VM em Sistema Operacional Linux Red Hat em 32 bits e 64 bits e 
Servidores Oracle/solaris zones, o sistema de gerenciamento deverá possuir agente 
especializado e fornecer as informações necessárias para avaliar, em tempo real e 
gerando eventos, as condições dos seguintes elementos: 

 Recursos do Sistema Operacional 

 Quantidade descritores de arquivos abertos 

 Quantidade de usuários logados 

 Quantidade de processos e threads em execução 

 Quantidade de semáforos em uso 

 Quantidade de fila de mensagem em uso 

 Quantidade de shared memory em uso 

 CPU (Total e Individual) 

 Utilização 

 Carga Média nos últimos 1, 5 e 15 minutos 

 Memória Real 

 Utilização 
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 Scan Rate 

 Page Outs 

 Tamanho 

 Virtual 

 Swap (Total e Individual) 

 Espaço 

 Diretórios 

 Existência 

 Tamanho 

 No de Entradas 

 Delta de Crescimento 

 Alteração 

 Sistema de Arquivos 

 Espaço em uso 

 Delta de crescimento 

 Inodes em Uso 

 Delta de crescimento de Inodes 

 Montagem 

 Arquivos 

 Existência 

 Tamanho 

 Delta de Crescimento 

 Alterações 

 Disco Físico 

 Throughput 

 Processos 

 CPU  

 Existência 

 Instância 

 Filhos 

 Threads 

 Tamanho 

 Filas de Impressão 

 Status 

 Fila 
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 Interfaces de Rede (Total e Individual) 

 Bytes Recebidos 

 Pacotes Recebidos 

 Erros Recebidos 

 Bytes Enviados 

 Pacotes Enviados 

 Erros Enviados 

 Shared Memory 

 ID: 

 Tamanho do Segmento; 

 Número de Processos Atachados; 

 Semáforos. 

 ID: 

 Número de Semáforos; 

 Fila de Mensagem. 

 ID: 

 Número de Bytes; 

 Número de Mensagens; 

 Arquivos de Logs; 

 Verificar existência de strings em arquivos texto. 

j) Definição de perfis de coleta para servidores específicos ou grupos de máquinas. 
Nesses perfis deverão ser possível definir: 

 Frequência de coleta (mínimo 5 minutos); 

 Intervalo da coleta; 

 Dias da semana para coleta; 

 Métricas de performance a serem coletadas; 

 Local para armazenagem das informações; 

 Período de retenção das informações; 

 Definição de sub-conjuntos de coletas. (ex diário, semanal, mensal, 
trimestral com métricas coletadas, intervalo, frequência diferentes entre si). 

4.5 - BANCO DE DADOS ORACLE: 

4.5.1 - Monitoração constante dos processos ORACLE e realizar o envio de alertas quando uma 
das seguintes situações ocorrer: 

 Quando os processos ORACLE estiverem inativos;  

 Quando o processo SQL NET LISTENER estiver inativo;  
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 Quando os processos de Archive do Oracle estiverem em um status de 
"STUCK”;  

 A solução proposta deve ter a capacidade de possibilitar o restart 
automático ou de forma manual dos processos descritos acima de forma 
pro ativa. 

4.5.2 - Em um ambiente de cluster a solução devera realizar a monitoração do numero de extents 
alocados para o cluster e emitir alertas quando o valor definido estiver se aproximando do limite 
definido no MAXEXTENT. 

4.5.3 - A solução deve ser capaz de monitorar e emitir alertas quando ocorrer uma tentativa de 
alocar extents dinamicamente para o Cluster e ocorrer uma indisponibilidade neste processo de 
alocação. 

4.5.4 - Quando múltiplos processos estiverem modificando o mesmo block/rows em uma tabela 
podem ocasionar contenção destes blocks e a freqüência desta ocorrência pode gerar problemas 
de desempenho. A solução deve ser capaz de realizar esta monitoração e emitir alertas de forma 
que estes limites possam ser pré-configurados de acordo com funcionalidade de cada servidor de 
banco de dados. 

4.5.5 - Emitir alerta quando o numero de database files estiver se aproximando do valor definido 
no parâmetro DB_FILES do arquivo INIT.ORA. 

4.5.6 - A solução deve ter a capacidade de monitorar seus processos quando uma das seguintes 
situações ocorrer:  

 Quando um dos processos ORACLE que rodam em Background ficar 
inativo.  

 Quando ocorrer um SHUTDOWN IMMEDIATE OU SHUTDOWN ABORT.  

 Quando ocorrer um erro no sistema operacional, quando por exemplo, 

ocorrer o esgotamento da área de SWAP. 

4.5.7 - Monitorar tabelas que tenham muitas linhas “CHAINED” ou “MIGRATED, que provocam 
operações excessivas de I/O para acessar a informação e consequentemente reduzindo o 
desempenho. A solução deve prover sugestão de ações na ocorrência no fato acima. 

4.5.8 - Emitir alerta quando o numero de database files estiver se aproximando do valor definido 
no parâmetro DML_LOCKS do arquivo INIT.ORA. 

4.5.9 - A solução devera prover mecanismos de alerta se qualquer processo exceder o numero de 
FULL SCANS por minuto em uma ou mais tabela do SGBD ORACLE. 

4.5.10 - Emitir alerta quando o “buffer cache hit ratio“ cair abaixo da percentagem  limite definida. 
A solução deve ter sugestões para a melhora constante deste parâmetro. 

4.5.11 - A solução devera emitir alerta quando o numero de extents alocados para os índices 
estiver se aproximando do limite definido no MAXEXTENT. 

4.5.12 - A solução devera ter a capacidade de examinar a estatísticas dos indexes e emitir alertas 
se existir um numero excessivo  de “deleted leaf rows” ou um numero excessivo de espaço livre 
no índice.  

4.5.13 - A solução devera ser capaz de emitir alerta quando ocorrer falha na tentativa de uma 
alocação dinâmica de extent para um determinado índice ou índices. 

4.5.14 - A solução devera identificar latch contention (contenção por travamento do pool 
compartilhado), e emitir alerta através de e-mail e console de logs. 
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4.5.15 - A solução devera emitir alerta na ocorrência de lock exclusivo, sendo que esta 
monitoração deve permitir ajustes no limite do numero de lockwait.Por exemplo, para um 
determinado recurso  o numero de lockwait suportado é "x" e para uma outra o numero é "x+1", a 
solução deve ter  esta flexibilidade de ajuste no numero de lockwait por recurso. 

4.5.16 - A solução devera emitir alerta quando o numero de “shared servers” ativos atingir o 
numero definido no parâmetro “MTS_MAX_SERVERS “  definido no init.ora. 

4.5.17 - A solução devera emitir alerta quando o numero de cursores abertos atingirem o limite 
especificado no parâmetro OPEN_CURSORS do arquivo init.ora. 

4.5.18 - A solução devera emitir alerta quando o numero de processos ativos atingir o limite 
especificado no parâmetro PROCESS do init.ora. 

4.5.19 - Emitir alerta quando o numero de “PCM lock conversions” exceder o limite especificado. 
PCM locks são classificados baseados em dois critérios : Granularidade do lock e uma 
combinação de lock de aquisição e de retenção. 

4.5.20 - Emitir alerta quando o total de “roolback segment block buffer contention” exceder o limite 
pré-estabelecido. 

4.5.21 - Emitir alerta quando o numero de extents alocados para o segmento de rollback estiver 
atingindo o limite de MAXEXTENT definido. 

4.5.22 - Emitir alerta quando ocorrer uma tentativa falha de alocação de um extent para o 
segmento de rollback. 

4.5.23 - Emitir alerta quando o número de sessões estiver atingindo o limite especificado no 
parâmetro SESSIONS do arquivo INTI.ORA. 

4.5.24 - A solução deve ter a capacidade de examinar o hit ratio do dicionário de cachê e a 
biblioteca de cachê e emitir alerta caso um deles ou ambos estiverem abaixo do valor definido no 
SHARED_POOL_SIZE no arquivo de parâmetros INIT.ORA. 

4.5.25 - Emitir alerta quando o numero de extents alocados para uma tabela atingir o limite de 
MAXEXTENT definido. A solução deve sugerir qual procedimento executar para corrigir o 
problema. 

4.5.26 - Monitorar e emitir alerta, quando ocorre uma falha na tentativa de alocar um EXTENT 
para uma tabela.  

4.5.27 - Monitorar e emitir alerta quando o numero de transações ativas estiver se aproximando do 
numero máximo definido no parâmetro TRANSACTIONS do arquivo init.ora. 

4.5.28 - A solução deve emitir alerta quando espaço livre de um ou mais  tablespace(s) estiverem 
com um numero muito alto de fragmentações. Além de emitir um alerta a solução deve contemplar 
a possibilidade de realizar reorganizações on-line de tabelas e índices destes tablespaces com o 
start de forma manual ou automática, baseada somente no evento de alerta. 

4.5.29 - Realizar a monitoração dos free extents estão contíguos dentro dos tablespace. Esta 
métrica serve de configuração por servidor de banco de dados. 

4.5.30 - Monitorar o espaço livre dos tablespace. Caso este espaço alcance um limite critico um 
alerta deve ser emitido para ou console de log ou através de e-mail. 

4.5.31 - A solução deve mostrar os processos que estão acessando do database.Estes processos 
que serão mostrados devem ser processos shadow, shared servers, dispatchers ativos e os 
processos background do Oracle.   

4.5.32 - A solução deve ser totalmente WEB, de forma que não se tenha a necessidade de instalar 
nenhum processo nas maquinas dos usuários finais.  

4.5.33 - A solução deve mostrar as transações ativas no database por sessão. 
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4.5.34 - Monitorar e gerenciar bancos de dados Oracle versão, 9.2.0 e 10. 

4.5.35 - Monitorar Oracle RAC.  

4.5.36 - Possuir a capacidade de monitorar bancos de dados em cluster do tipo “Ativo-Ativo”. 

4.5.37 - Gerar logs de alertas, registrando a ocorrência de erros para posterior análise. 

4.5.38 - Permitir verificação e tratamento de locks no banco de dados. 

4.5.39 - Prover informações estatísticas do banco de dados em tempo real. 

4.5.40 - Emitir relatório de contenção identificando tabelas mais acessadas. 

4.5.41 - Permitir acompanhamento do espaço disponível em tabelas e índices críticos. 

4.5.42 - Permitir a configuração de alarmes a serem gerados quando o espaço em disco, em 
tabelas ou em índices atingir limites pré-estabelecidos. 

4.5.43 - Permitir a monitoração do uso de CPU pelo banco de dados. 

4.5.44 - Monitorar espaço utilizado pela log de transações. 

4.5.45 - Monitorar o número de buffers no free buffer pool. 

4.5.46 - Monitorar o percentual de procedure buffers utilizados 

4.5.47 - Monitorar o número de leituras/gravações físicas pendentes. 

4.5.48 - Fornecer o tempo de CPU utilizado por uma conexão de usuário. 

4.5.49 - Permitir verificação de consumo de CPU, do número de reads lógicos e físicos e de writes 
físicos. 

4.5.50 - Permitir verificação de consumo de CPU, do número de reads lógicos e físicos e de writes 
físicos por sessão de usuário. 

4.5.51 - Permitir o agendamento de jobs para cópias de tabelas e/ou execução de comandos SQL. 

4.5.52 - Permitir monitoramento de processos em Lock 

4.5.53 - Monitorar, analisar e reportar o desempenho do banco de dados e das aplicações, em 
tempo real. 

4.5.54 - Permitir a identificação de pontos de contenção. 

4.5.55 - Analisar e reportar o desempenho do banco de dados e das aplicações, considerando a 
série histórica armazenada e os níveis de serviço esperados. 

4.5.56 - Monitorar leituras lógicas e físicas de blocos em Tablespaces. 

4.5.57 - Monitorar escritas lógicas e físicas de blocos em Tablespaces. 

4.5.58 - Monitorar utilização de espaço em Tablespace. 

4.5.59 - Monitorar Extents de Tablespaces. 

4.5.60 - Monitorar erros ORA-006XX. 

4.5.61 - Monitorar área de archive. 

4.5.62 - Monitorar e identificar transações de banco de dados que consomem muita CPU, 
informando o usuário e sentença SQL que está sendo executada. 

4.5.63 - Monitorar e identificar transações de banco de dados que estão rodando a muito tempo, 
permitindo configurar um tempo mínimo para alerta e informando o usuário e sentença SQL que 
está sendo executada. 

4.5.64 - Monitorar status da instância do Oracle. 
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4.5.65 - Monitorar o tamanho do log de alerta. 

4.5.66 - Monitorar o limite de licenças do Oracle. 

4.5.67 - Monitorar o número de processos utilizados e livres. 

4.5.68 - Monitorar o número de sessões utilizadas e livres. 

4.5.69 - Monitorar blocos de bancos de dados que estão no status mudança. 

4.5.70 - Monitorar percentual de “scans” de tabelas que são “full tables scans”. 

4.5.71 - Monitorar status do Listener. 

4.5.72 - Monitorar log do listener. 

4.5.73 - Monitorar tamanho do log do listener. 

4.5.74 - Monitorar arquivos de “redo log” que já foram escritos mais ainda não foram arquivados, 
com exceção do arquivo de “redo log” que está online. 

4.5.75 - Monitorar a taxa em KB por segundo, que dados são adicionados ao “redo log”. 

4.5.76 - Monitorar o número de mudanças nos blocos por segundo. 

4.5.77 - Monitorar o número de minutos entre “checkpoints”. 

4.5.78 - Monitorar o número de ordenações em discos por segundo. 

4.5.79 - Monitorar o percentual de ordenações que são realizadas em disco. 

4.5.80 - Monitorar o percentual de requisição ao dicionário de dados que foram resolvidos pelo 
cache do dicionário de dados. 

4.6 - RELATÓRIOS DE DESEMPENHO E ANÁLISE DA INFORMAÇÃO 

a) A solução deve ter a capacidade de análise das métricas de desempenho; 

b) Proporcionar estatísticas diárias, semanais, mensais, por meio de relatórios dos 
diversos dispositivos da rede (Routers, Switches, etc.) e estatísticas das interfaces 
(Utilização, erros, etc.), Servidores e Aplicações do usuário final; 

c) Todos os relatórios devem ser apresentados através da web no formato HTML, PDF 
ou  ASCII. 

4.7 - RELATÓRIOS DE ANÁLISE 

4.7.1 - A solução deverá disponibilizar relatórios prontos para uso (sem necessidade de configurar 
ou contratar serviços profissionais) que inclua as seguintes características: 

a) Gerar relatório por tecnologia (Exemplo: Servidores, Routers, LAN/WAN, etc.) 

b) Que o relatório seja de um grupo de dispositivos e que permita identificar problemas 
de maneira imediata, por exemplo, os servidores da zona norte, ou os links wan ou os 
routers do core, etc. 

c) Poder gerar relatórios das exceções ou funcionamento anormal obtidos em cada uma 
das interfaces e diferentes dispositivos que compõem  a rede. 

d) Média de linhas de volume de dados do grupo de dispositivos. 

e) Indicar as principais fontes de problemas do grupo de dispositivos.  

f) Indicar em quanto tempo será alcançado o nível das principais variáveis dos 
dispositivos, dependendo da tecnologia analisada.  Por exemplo: 
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g) Para routers/switches indicar CPU, Line, Buffer Utilization, Discards, Errors. 

h) Para Servers indicar Memória, Partições, Paginação, etc. 

i) Para Lan/Wan indicar se o problema é Largura da Banda, Erros, Discards etc. 

j) Volume dos 10 principais elementos do grupo. 

k) 10 Líderes de volume, indicando se o volume é de entrada ou de saída. 

l) Máximos e Mínimos históricos, médias de linhas de volume de cada dispositivo. 

m) Indicar se os dispositivos estão abaixo o acima das médias de linhas de volume. 

n) Indicar mudanças bruscas no volume. 

4.7.2 - Designação de notas aos problemas e com estes valores identificar quando se tornar um 
problema sério indicando em quais dispositivos do grupo há problemas e de que tipo. Por 
exemplo: 

a) Para routers/switches indicar CPU, Line, Buffer Utilization, Discards, Errors. 

b) Para Servers indicar Memória, Partições, Paginação, etc. 

c) Para Lan/Wan indicar se o problema é Largura da Banda, Erros, Discards etc. 

4.7.3 - Capacidade de acessar em maior detalhe quando um problema for detectado. 

4.7.4 - Alem disso, devem ser entregues as seguintes métricas, desde que os dispositivos possam 
entregá-las: 

a) Porcentagens de uso da largura da banda durante o período do relatório. 

b) Porcentagens de uso da CPU durante o período do relatório. 

c) Porcentagem de tempo de Latência dos dispositivos durante o período do relatório 

d) Porcentagem da Disponibilidade dos dispositivos 

e) Porcentagem de tempo no qual foi possível chegar ao dispositivo (Indica se foi 
possível acessar um dispositivo através da rede) 

4.7.5 - Capacidade de executar o relatório por dia, por semana, por mês. 

4.8 - RELATÓRIOS 

4.8.1 - Relatórios de Máximos e Mínimos 

a) Capacidade para analisar informação histórica que indique os maiores ou menores 
valores de variáveis específicas ou valores médios das variáveis selecionadas. 

b) Capacidade de selecionar pelo menos seis variáveis. 

c) Capacidade de relatar por períodos específicos de tempo. 

d) Os relatórios devem ser por grupos. Os grupos devem ser por tipo de tecnologia, Ex.: 
LAN/WAN, Routers,  Servers, etc. 

4.8.2 - Relatórios de Tendência 

a) Capacidade para gerar relatórios do comportamento histórico de uma ou várias 
variáveis, por grupo ou por elementos, através de gráficos nos seguintes formatos: 

 Colunas 

 Pizza 
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 Linhas  

 Barras 

 Tabular 

 Barras como uma porcentagem total 

b) O intervalo de tempo pode ser por hora, por dia, por semana, por mês ou por um 
intervalo de tempo específico.  

c) A amostragem pode ser feita em intervalos de 5 min., 15 min., por hora, por dia, por 
mês, por semana ou trimestral. 

d) Apresentar num mesmo relatório gráficos separados dos dispositivos do grupo, 
indicando o comportamento das variáveis contra o tempo. Por exemplo o CPU de 
todos os routers, ou a largura da banda de todos os links Lan/Wan de um grupo ou o 
uso de Memória, CPU e número de usuários conectados a um server, etc. 

4.8.3 - Relatórios Específicos 

a) Capacidade de ver o comportamento histórico das principais variáveis de um 
dispositivo de rede LAN/WAN, ATM, Frame Relay, Router/Switch, Remote Access, 
Wireless, dispositivos ópticos, dispositivos de VoIP, Servidores e serviços de rede. A 
disponibilidade e desempenho destes dispositivos devem ser mostrados, 
apresentando estatísticas-chaves no relatório.  

b) Capacidade de emular capacidade contra demanda com os dados históricos que são 
encontrados na base de dados. 

c) Capacidade de personalizar relatórios de variáveis básicas para um usuário em 
particular. 

4.8.4 - Relatórios de Níveis de Serviço 

a) Usando dados históricos devem ser gerados relatórios de nível de serviço para 
analisar e mostrar informações do nível de serviço da empresa, região, departamento 
ou unidade de negócio. 

b) Capacidade de ter relatórios de Nível de Serviço para Múltiplas audiências, como 
relatórios executivos, para administradores de TI, de serviço ao cliente ou de Unidade 
de Negócio. 

c) Capacidade de relatar o comportamento da unidade de negócio incluindo tecnologias 
diversas, como routers/switches, servidores, serviços de rede, redes lan/wan. 

4.8.5 - Relatórios de Tráfego. 

a) A solução deverá prover relatórios prontos para uso que permitam: 

 Apresentar graficamente o percentual de tráfego para os principais 
protocolos que trafegam na rede; 

 Apresentar em tabela as conversações mais ativas entre Autonomous 
Systems (AS‟s) por provedor de serviço; 

 Apresentar em tabela os grupos de IP ou AS que mais se comunicam com 
um grupo específico e o volume total de tráfego para cada par de grupos; 

 Apresentar graficamente os grupos de IP ou AS que se comunicam com 
um device específico através de MPLS VPN, incluindo o volume trafegado; 
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 Apresentar em tabela os endereços IP que mais usam uma aplicação, 
incluindo o quanto de tráfego estão recebendo e enviando; 

 Apresentar os protocolos e aplicações que são usados pelos endereços 
IP‟s mais ativos num dado grupo de IP‟s; 

 Apresentar contabilização de pacotes e bytes trafegados numa rede 
MPLS; 

 Apresentar em tabela os endereços IP que mais se comunicam com um 
servidor, incluindo a sub-rede a qual este endereço IP pertence e quais 
aplicações estão sendo usadas para cada par endereço IP – servidor; 

 Apresentar em tabela as conversações, entre IP‟s de origem e destino, 
mais ativas na rede, incluindo as aplicações e protocolos usadas por cada 
conversação; 

b) Disponibilizar relatórios específicos por esquema de agregação, provendo pelo menos 
os seguintes esquemas: 

 AS Host Matrix; 

 AS Matrix; 

 AS Port; 

 Call Record; 

 Destination Node; 

 Destination Port; 

 Detail Call Record; 

 Detail Destination Node; 

 Detail Host Matrix; 

 Detail Interface; 

 Detail Source Node; 

 Host Matrix. 

c) Possibilitar a customização de relatórios de tráfego, através de ferramenta de BI 
(Business Inteligence) totalmente integrada à base de dados. 

4.8.6 - Customização de relatórios 

a) A solução deverá prover uma ferramenta de BI (Business Intelligence) totalmente 
integrada à base de dados possibilitando a criação de relatórios; 

b) Deverá haver relatórios exemplo para customização; 

c) A interface de criação e customização de relatórios deverá ser web, sem necessidade 
de instalação de módulos client na máquina do usuário; 

d) O módulo de criação e customização de relatórios deverá exibir todas as métricas 
armazenadas no banco de dados e, através de mecanismos arrastar-e-soltar, permitir 
a inclusão destas métricas nos relatórios; 

e) Os relatórios criados pela solução de BI deverão ser disponibilizados dentro da mesma 
interface web da solução de gerência de desempenho. 
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4.8.7 - Automatização de relatórios 

a) Automatização para entrega de relatórios por PDF ou ascii através do correio 
eletrônico. 

b) Capacidade de publicar e consultar os relatórios gerados através de um web browser. 

c) Armazenar pelo menos 30 dias de relatórios gerados. 

d) Integração com central de Serviços  

e) Integração com a solução de monitoração e configuração de rede com a Central de 
Serviços, disponibilizando no mínimo as seguinte funcionalidades: 

 Abertura automática de incidentes na central de serviços baseado em 
políticas definidas de alarmes na solução de Monitoração de redes; 

 Fechamento automático de incidentes na central de serviços quando o 
alarme na solução de monitoração for resolvido; 

 Criação automática dos itens de configuração de rede quando for 
submetido um incidente na central de serviços; 

 Carga automática dos ativos de rede na base de gerência de configuração 
(CMDB) da central de serviços. 

4.9 - SOFTWARE ANALISADOR DE DESEMPENHO DE APLICAÇÕES JAVA e .NET 

4.9.1 - Deverão ser fornecidas licenças em quantidade suficiente para serem instaladas em um 
ambiente com até 200 (duzentos) processadores. 

4.9.2 - Possuir total compatibilidade com a especificação Java 2 SDK, Standard Edition 1.3.1 e 
superiores. 

4.9.3 - A solução deve ser capaz de monitorar aplicações desenvolvidas na plataforma J2EE e 
possuir total compatibilidade com a especificação Java 2 SDK, Standard Edition 1.3.1 e 
superiores. 

4.9.4 - A solução deve ser compatível com todas as diferentes implementações da JVM (Sun, 
JRocket, IBM e outras). 

4.9.5 - Deve ser independente do container e contemplar, pelo menos, todos os itens abaixo 
descritos: 

a) Sun Glassfish; 

b) Oracle Application Server 9 e superiores; 

c) Tomcat; 

d) JBoss 4.0 e superiores; 

e) Weblogic; e 

f) Aqualogic. 

4.9.6 - A solução não deve se utilizar da interface de monitoração JVMPI dado seu excessivo 
consumo de recursos de CPU e seus efeitos sobre a performance das JVMs e também pelo fato 
de que tal interface está descontinuada a partir da versão JavaSE - 1.5 
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4.9.7 - A solução deve monitorar as aplicações com base na instrumentalização no nível da JVM e 
para tanto deverá utilizar a tecnologia “Bytecode Intrumentation” para monitoração das classes e 
métodos das aplicações sejam estes apresentados na forma dos componentes-padrão da 
arquitetura J2EE (JSP, JSF, Servlets, EJB, EJB3, JNDI, XML, JDBC, JCA, JTA), sejam estes 
componentes apresentados na forma de classes de negócio especializadas (POJO – Plain Old 
Java Objects) 

4.9.8 - Monitorar, de forma automática (plug-and-play), todos os componentes-padrão da 
arquitetura J2EE sem a necessidade de qualquer customização adicional. 

4.9.9 - Não serão admitidas modificações ou alterações dos códigos fonte das aplicações 
monitoradas. 

4.9.10 - Permitir a configuração de limites (thresholds) para qualquer dos itens e também para 
agrupamentos de itens monitorados.  

4.9.11 - Aos limites descritos no item anterior deve ser possível associar as seguintes ações (em 
conjunto e também de forma isolada):  

a) Notificação automática via e-mail; 

b) Alerta na tela dos usuários da solução; e 

c) Notificação via e-mail. 

4.9.12 - Execução de um comando que automatize procedimentos tais como iniciar traces de 
transações, emitir relatórios, executar comandos específicos, etc. 

4.9.13 - Deve ser possível a configuração de janelas de manutenção, que é a definição de datas e 
horários quando os itens estarão propositalmente indisponíveis, situações nas quais a solução 
não deverá gerar alertas. 

4.9.14 - A monitoração da aplicação deve se iniciada de forma automática juntamente com a 
inicialização do servidor de aplicações. 

4.9.15 - Fornecer recurso para a exportação das informações coletadas pela solução para os 
formatos tradicionais de intercâmbio de arquivos entre aplicações, tais como CSV e XML. 

4.9.16 - Fornecer acesso aos recursos do produto via interface web (compatibilidade com versões 
de browsers, no mínimo: Internet Explorer 6 e/ou Firefox 1.0). 

4.9.17 - Gerar relatórios e disponibilizar gráficos via interface WEB (análises em tempo de 
execução) a qualquer momento e também a partir de base histórica. 

4.9.18 - Controlar o acesso através de perfis de usuário. 

4.9.19 - No caso de utilização de banco de dados, as licenças necessárias serão de 
responsabilidade do fornecedor. 

4.9.20 - O processamento de dados para consolidação da base, assim como para geração de 
relatórios e consultas, não deverá ocorrer nos servidores monitorados e sim em um servidor de 
gerenciamento específico para esse fim. 

4.9.21 - A solução deve ser capaz de monitorar seu próprio servidor de gerenciamento e fornecer 
registros automáticos de seu próprio comportamento mantendo em base histórica os eventos 
gerados para que possam ser utilizados na depuração, verificação de falhas e planejamento de 
capacidade do servidor. 

4.9.22 - O servidor de gerenciamento deverá ser compatível com os sistemas operacionais de 
código aberto (Linux), Unix, AIX, HP-UX, e Windows. 

4.9.23 - Prover suporte a JMX (Java Management Extensions) e mBeans, conforme especificação 
JSR 003 e extensões já definidas. 
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4.9.24 - A solução deverá apresentar acréscimo de consumo de até 5% sobre o processo Java 
monitorado, com a coleta de, no mínimo, os seguintes indicadores: 

a) Consumo de memória da JVM 

b) Consumo de CPU do servidor 

c) Consumo de CPU do processo Java 

d) Monitorar o tempo de resposta das transações apresentando os tempos parciais por 
classes e métodos 

e) Tempo médio individualizado de execução dos componentes-padrão da arquitetura 
J2EE (Servlets, JSP, JSF, EJB, Métodos das Classes Java, JDBC e Queries, JTA, 
JMS, JNDI, etc.) 

f) Número de acessos concorrentes 

g) Erros por intervalo 

h) Respostas por intervalo 

4.9.25 - Admite-se uma margem de tolerância de até 40% (quarenta por cento) sobre o consumo 
de recursos indicado no item anterior (total máximo admitido de 7%). 

4.9.26 - O universo da monitoração deverá considerar 100% (cem por cento) das transações 
executadas no ambiente monitorado (produção, desenvolvimento, testes e homologação) 

4.9.27 - Não serão admitidas soluções cuja monitoração de performance e disponibilidade das 
aplicações seja baseada em transações sintéticas (robô). 

4.9.28 - A solução deve ser capaz de capturar erros e exceções em qualquer ponto da aplicação, 
em tempo real, e fornecer dados, também em tempo real, que permitam aos administradores 
identificar o tipo de erro e o ponto exato da transação onde o mesmo ocorreu. 

4.9.29 - Possibilitar a pesquisa de erros em bases históricas sem a necessidade de leitura de 
arquivos de “log” externos à solução.  

4.9.30 - As informações de performance (tempo de resposta, erros, número de execuções) 
deverão ser coletadas em tempo real e apresentadas em forma gráfica em intervalos de, no 
máximo, 30 segundos. 

4.9.31 - Prover acesso a seus recursos através de sistema seguro de autenticação e autorização, 
através de LDAP. 

4.9.32 - Apresentar relacionamentos entre componentes da aplicação e recursos do ambiente, 
sem requerer alterações no código fonte da aplicação. 

4.9.33 - Monitorar recursos de infra-estrutura do servidor de aplicação correlacionando os dados 
coletados com os dados da aplicação monitorada, em mesma escala de tempo. 

4.9.34 - Monitorar o tempo de resposta das transações apresentando os tempos parciais por 
classes e métodos.  

4.9.35 - Apresentar visibilidade fim-a-fim, isto é, investigar os diversos estágios das aplicações 
sem a necessidade de instalação de agentes adicionais que não componham o produto ofertado. 

4.9.36 - Monitorar a interação entre a aplicação e softwares de mensageria, quanto à 
disponibilidade e tempos de resposta dos serviços. 

4.9.37 - Monitorar filas de mensagem em aplicações que utilizam IBM-MQ para tal fim. 
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4.9.38 - Monitorar serviços de acesso a banco de dados utilizados pelas aplicações, quanto ao 
teor das cláusulas SQL (select, commit, update, insert,) encaminhadas ao banco de dados, seu 
processamento e disponibilidade incluindo StoredProcedures quando utilizadas pelas aplicações.  

4.9.39 - Monitorar o tempo total gasto para processamento do conjunto de dados obtidos por uma 
query junto ao banco de dados (result set) antes que a conexão JDBC seja fechada. Esta 
informação é fundamental para avaliação de eventuais estouros de memória causadas por 
grandes volumes de dados. 

4.9.40 - Identificar potenciais deficiências na utilização de memória. 

4.9.41 - Monitorar o comportamento da utilização de memória pelo servidor de aplicação J2EE, 
bem como o processo de gerenciamento de memória denominado Garbage Collection. 

4.9.42 - Fornecer dados em tempo real sobre o comportamento das diversas áreas de memória da 
JVM (Eden, Tenured, Permanent, Old). 

4.9.43 - Possibilitar, através das informações descritas no item 4.42, análises de comportamento 
da forma de utilização dessas áreas por parte da aplicação e também subsidiar a definição de 
regras de algoritmos de GC mais apropriados a cada ambiente. 

4.9.44 - Monitorar volume de objetos instanciados em memória sejam eles tanto do tipo 
“collections” quanto do tipo “não collections” e também os objetos utilizados pela aplicação para 
conexões a bancos de dados. 

4.9.45 - Deve ser capaz de armazenar 100% (cem por cento) dos dados coletados, em base 
histórica pelo período de 01 (um) ano. 

4.9.46 - Possibilitar a extração de informações, através de relatórios, personalizados e de forma 
interativa, sem necessidade do uso de outros produtos para esta atividade. 

4.9.47 - Permitir que as telas de apresentação das métricas (dashboards) sejam facilmente 
personalizáveis pelos próprios usuários de acordo com sua necessidade, sem a intervenção de 
pessoal técnico especializado e também de desenvolvimento de código ou utilização de API‟s. 

4.9.48 - Monitorar em tempo de execução e detectar mudanças ocorridas na aplicação (arquivos 
do tipo .class, .java, .jar, .ear, .xml, .properties, etc.) e correlacioná-las com a performance da 
aplicação; 

4.9.49 - Deverá prover funcionalidade de comparação diferencial entre versões de arquivos da 
aplicação, baseados em formato texto, cuja alteração tenha sido detectada pela solução. 

4.9.50 - Deve identificar qual tipo de alteração foi implementada bem como a data e horário onde 
a mesma ocorreu. 

4.10 - INSTALAÇÃO  

4.10.1 - O serviço a ser realizado deverá ser dividido em 3 (três) etapas conforme segue abaixo: 

4.10.1.1 - 1ª Etapa – Gestão de Falhas 

a) Instalação e configuração da solução conforme melhores práticas do fabricante. 

b) Apresentação da rede nas seguintes visões: 

 Visão por Topologia (Nível 2 e Nível 3) 

 Visão por Localidade 

 Visão por Serviço 

c) Criação de até 02 (dois) métodos de notificações. 

d) Configuração dos seguintes alertas para os elementos gerenciados: 
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 Indisponibilidade de algum dispositivo 

 Indisponibilidade do serviço 

 Modificação das configurações nos roteadores gerenciados 

e) Configuração de até 02 (dois) tipos de acessos 

f) Criação de até 01 (um) Dashboard de Serviços contendo 10 (dez) itens de 
serviços gerenciados apresentando as seguintes informações: 

 Status do Serviço 

 Usuários Afetados 

 Qual é o problema? 

 Quem está tratando? 

g) Exibição de até 03 (três) relatórios de inventário dos dispositivos gerenciados, 
com as seguintes métricas: 

 Equipamento e sub componentes  

 Fabricante  

 Tipo  

 Endereço IP 

 Versão de Firmware 

 Hora do último reboot 

 Hora da última patch aplicada  

 Sys Uptime 

 Contato  

 Localidade  

 MAC Address 

 Capacidade de ocupação dos dispositivos gerenciados 

 TopN de Disponibilidade dos dispositivos 

4.10.1.2 - 2ª Etapa – Gestão de Performance 

a) Nesta etapa consideramos como entregues a instalação e a configuração da 
solução conforme as melhores práticas do fabricante. 

b) Efetuar a integração com a solução de Gestão de Falhas 

c) Criação de até 01 (uma) visão de Causa e Efeito da infraestrutura de rede por 
localização do dispositivo. 

d) Customização de até 10 (dez) alertas de degradação. 

e) Criação de até 01 (hum) Dashboard de serviços. 

f) Exibição dos seguintes relatórios: 

 01 (hum) Relatório de utilização do equipamento; 

 01 (hum) Relatório de Projeção de capacidade; 
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 01 (hum) Relatório de Provisionamento de capacidade; 

 01 (hum) Relatório Top N; 

 01 (hum) Relatório de Saúde; e 

 01 (hum) Relatório de índices de saúde. 

4.10.1.3 - 3ª Etapa – Análise de Trafego e Disponibilidade de Serviços 

a) Nesta etapa consideramos como entregues a instalação e a configuração da 
solução conforme as melhores práticas do fabricante. 

b) Efetuar a integração com a solução de Gestão de Falhas e Gestão de 
Performance; 

c) Criar visualização da análise do tráfego por localidade; 

d) Configurar coletas para analise das informações das seguintes origens: 

 Tráfego de Dados 

 NetFlow  

 IPFIX 

 sFlow  

 Class of Service 

 CBQoS  

 NBAR 

 RMON 

 Dispositivos SNMP 

 Servers 

 Routers 

 Switches 

 Firewalls 

e) Configurar até 10 (dez) coletas de tempo de resposta de aplicativos. 

f) Criação de até 05 (cinco) alertas relacionado á tráfego. 

g) Exibição dos seguintes relatórios: 

 01(hum) Relatório de utilização por rede; 

 01(hum) Relatório de utilização por classe de QOS; 

 01(hum) Relatório de Saúde. 
 

4.11 - MANUTENÇÃO E SUPORTE 

4.11.1 - Acesso direto ao suporte técnico e possibilidade de abrir e gerenciar o suporte de 
incidentes por meio do suporte Online do fabricante ou por telefone. 

4.11.2 - Acesso ao Suporte Online do fabricante para suporte técnico online 24 (vinte e quatro 
horas) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias no ano e 
acesso a downloads de produtos e documentação, Correções, Pacotes de Serviço, downloads de 
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correções, grupos de Clientes, fóruns de Clientes, beta teste, Perguntas Freqüentes, exemplos, 
gravações e demonstrações de webcast, dicas de uso, atualizações técnicas. 

4.11.3 - Suporte para diagnóstico remoto interativo que permite que os engenheiros de suporte 
técnico analisem um caso com segurança por meio do recurso de controle remoto em tempo real 
por navegador. 

4.11.4 - Atualizações do software do fabricante, quando houver, e mediante disponibilidade do 
software. 

4.11.5 - Deve ser fornecido o suporte para as soluções pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses após 
assinatura do contrato. 

4.12 – GARANTIA 

4.12.1 - A licença de uso do software deverá ser fornecida à Polícia Civil do Estado do Rio de 
Janeiro - PCERJ na modalidade permanente, com suporte técnico do fabricante no período, 
mínimo, de 36 (trinta e seis) meses. 

4.12.2 - A garantia do software deverá ser de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da 
emissão do aceite pelo gestor do Contrato.  

4.12.3 - Falhas ou defeitos ocorridos nos softwares, durante o período de garantia, deverão ser 
reparados pela CONTRADADA, sem ônus adicional para o CONTRATANTE. 

4.12.4 - Suporte técnico online e ou via telefone (do fabricante) deverá estar contemplado durante 
todo o período de garantia. 

 QUANTIDADE: 01 (UMA) UNIDADE 

5 - DO TREINAMENTO 

5.1 – A Contratada deverá fornecer treinamento oficial do fabricante para cada solução ofertada, e 
que compreenda formação básica nos seguintes conteúdos: 

a) “Routing / Switching”; 

b) Configuração de projetos de LAN Multi-camadas; 

c) Configuração de segurança em switches e roteadores; 

d) Configuração básica e avançada de Firewall e IPS; 

e) Configuração de VPN; 

f) Configuração básica e avançada de sistema de controle de admissão; 

g) Configuração básica e avançada em sistemas de controle anti-spam; 

h) Configuração de sistemas de controle de navegação; e 

i) Configuração de sistema de gerenciamento de eventos de segurança. 

5.2 – Deverão ser disponibilizadas 05 (cinco) vagas para cada solução ofertada, com fornecimento 
de material de acompanhamento do curso. 

5.3 - O treinamento deverá ser realizado em centro de treinamento autorizado pelo fabricante, na 
Cidade do Rio de Janeiro. 

5.4 - As datas para a realização do treinamento deverão ser acordadas com o CONTRATANTE. O 
material didático deverá ser oficial do fabricante. 
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6 – DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO 

6.1 - Elaboração de Projeto: 

6.1.1 – Elaboração de um projeto de implantação, em conjunto com as áreas técnicas da PCERJ, 
onde deverão constar: 

a) Desenho da solução – topologia, configurações de rede, relação de ativos do projeto 
com suas respectivas funções, endereçamento IP etc; 

b) As atividades de preparação do ambiente, customização, testes e implantação; 

c) Identificação do responsável para cada atividade detectada; 

d) Cronograma de implantação. 

6.1.2 – A implantação da solução será realizada no ambiente de produção, portanto, se 
necessário, as atividades deverão ocorrer após o expediente (horários noturnos ou em finais de 
semana e feriados, a critério da PCERJ), e deverá contemplar, necessariamente a: 

a) Instalação, configuração e documentação de todos os produtos contratados (hardware 
e software); 

b) Instalação dos componentes adquiridos para os servidores de propriedade da PCERJ; 

c) Montagem do rack e instalação dos equipamentos; 

d) Configuração dos aspectos de gerência SNMP, para adequar os equipamentos à 
estrutura de gerenciamento já existente na PCERJ. Esta adequação deverá ser 
demonstrada objetivamente pela contratada; 

e) Configuração dos aspectos de segurança, para adequar os equipamentos às práticas 
de segurança já existentes na PCERJ. 

6.2 – Implantação dos Serviços de LAN: 

a) Levantamento e planejamento do endereçamento IP e de VLANs; 

b) Instalação física de switches nos prédios da Cidade da Polícia; 

c) Configuração de 2 switches de Data Center e sua conexão  dualizada em todos os 
servidores do CDP da Cidade da Polícia, 2 Firewalls, servidores de controle de 
admissão, servidores de gerência e trunks de 4 portas Giga para cada um dos 
switches de distribuição e acesso; 

d) Configuração dos switches de distribuição e acesso, nos prédio, com no máximo 4 
uplinks de 1Gb em trunk para o switches do tipo a no CDP, supervisoras 
redundantes e fontes redundantes.  Configuração de trunks em duas conexões 
Giga para os andares; 

e) Configuração de 1 switch de distribuição no prédio do CPD, com 4 uplinks de 1Gb 
em trunk para os switches no CDP, supervisora redundante e fonte redundante.  
Configuração de trunks em duas conexões Giga para switches de borda localizados 
nos andares.  Configuração de trunks em duas conexões Giga, em fibra 
monomodo, interligando departamentos localizados em prédios de baixa densidade 
de pontos de rede; 

f) Configuração estimada de 50 switches de borda com uplinks para os switches de 
distribuição; 

g) Configuração de VPC para habilitação de múltiplas rotas simultâneas entre o switch 
de Datacenter, switches de distribuição e servidores; 

h) Testes e ajustes 

i) Documentação 
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6.3 – Implantação dos Serviços de Segurança: 

a) Instalação física de cluster de Firewalls, 1 sensor IPS entre o Firewall e a rede 
interna, 1 sensor IPS no segmento de servidores,   servidores para controle de 
admissão, cluster para controle de navegação, cluster para sistema anti-spam, 
servidor de controle de autenticação e sistema para gerenciamento dos eventos de 
segurança; 

b) Levantamento dos usuários, grupos e direitos de cada um; 

c) Planejamento dos endereços IP dos ativos, ACLs e das VLANs por grupos de 
usuários; 

d) Configuração de Firewalls em cluster e licenças para 100 sessões SSL 
simultâneas; 

e) Configuração de 1 sensor IPS, para monitoração do tráfego que passa pelo 
perímetro Internet e que vai para a DMZ; 

f) Configuração do espelhamento de portas do Core Switch para permitir a 
monitoração do IPS; 

g) Configuração das assinaturas que gerarão alertas no sistema; 

h) Configuração do sistema de controle de autenticação e sua integração com o Active 
Directory; 

i) Configuração dos clusters do sistema de Controle de admissão; 

j) Configuração de perfis de usuários e de políticas de segurança que devem ser 
aplicadas no sistema de Controle de Admissão; 

k) Configuração do sistema de controle de admissão na rede no modo “out-of-band” 
para controle de admissão dos 1200 usuários da LAN; 

l) Configuração do sistema de controle de admissão no modo “in-band” para controle 
de admissão dos 4000 usuários das Delegacias; 

m) Configuração do desvio do tráfego que vem da Internet para o sistema de controle 
de admissão, que controla a admissão dos usuários das delegacias; 

n) Configuração da rede quarentena; 

o) Configuração de autenticação única para o sistema de controle de admissão e o AD 

p) Configuração de telas do sistema de controle de admissão; 

q) Levantamento de quais categorias de páginas cada grupo de usuários pode 
acessar; 

r) Configuração de cluster do sistema de controle de navegação; 

s) Configuração de redirecionamento de tráfego no Firewall para o sistema de controle 
de navegação via WCCPv2; 

t) Configuração de endereço IP e parâmetros de níveis de segurança no sistema de 
controle de navegação; 

u) Aplicação no sistema de controle de conteúdo das regras de segurança que 
permitam o acesso por parte dos usuários apenas as páginas cujas categorias 
sejam autorizadas a eles; 

v) Instalação de software para emissão de relatórios do sistema de controle de 
navegação; 

w) Configuração do cluster do Sistema Anti-Spam;  
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x) Configuração do servidor Anti-spam como relay do serviço de e-mail; 

y) Configuração de endereço IP e parâmetros para o sistema de reputação do sistema 
Anti-Spam; 

z) Configuração de relatórios para o sistema Anti-Spam; 

aa) Configuração de 2 sensores IPS no modo IDS, para monitoração do tráfego que 
passa pela VLAN dos servidores; 

bb) Configuração do espelhamento de portas do Core Switch para permitir a 
monitoração do IPS; 

cc) Configuração das assinaturas que gerarão alertas no sistema; 

dd) Configuração básica do SIEM ; 

ee) Configuração do direcionamento das logs dos ativos de rede, sensores IPS, 
Firewalls e sistemas de controle de admissão. O cliente será responsável por 
configurar a coleta de logs dos servidores; 

ff) Configuração de filtragem nos alertas que serão enviados pelos dispositivos 
monitorados para o SIEM; 

gg) Configuração das regras que gerarão alertas no SIEM; 

hh) Configuração de relatórios do SIEM; 

ii)  Testes e ajustes; 

jj)  Documentação. 

6.4 – Documentação: 

6.4.1 - Depois da implantação da solução em ambiente de produção, deverão ser entregues à 
PCERJ os seguintes documentos: 

a) Inventário dos equipamentos e sistemas instalados, os procedimentos de instalação, 
os procedimentos de backup e restore, as configurações/customizações realizadas. 

b) Procedimentos operacionais para manutenção da solução, abrangendo: correção de 
problemas com o hardware e software, atualização de versões e realeses, 
configurações, políticas e regras de segurança; 

c) Procedimentos operacionais em caso de detecção de algum incidente de segurança; 

d) Procedimentos operacionais para gerenciamento da solução; 

e) Especificação dos hardwares e suas configurações; 

f) Especificação dos produtos instalados (nome do produto, versão e fabricante). 

7 - DO SUPORTE TÉCNICO E DA MANUTENÇÃO 

7.1 - A manutenção em todos os equipamentos e serviços será prestada "ON-SITE" (no local de 
instalação dos equipamentos, nas dependências das unidades da PCERJ), devendo ocorrer 
ajustes, reparos e/ou substituição das peças que se fizerem necessárias, sem ônus para o 
CONTRATANTE durante o período de garantia dos equipamentos – subitem 8.1 a), ou da 
duração do contrato de prestação de serviços, conforme cada tipo de configuração. 

7.2 - Deverá ser disponibilizada central para atendimento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 
(sete) dias por semana, sempre registrando e emitindo um comprovante de confirmação a cada 
solicitação (chamado) de manutenção, preventiva ou corretiva. 
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7.3 - Os prazos para atendimento aos serviços e equipamentos serão de no máximo 04 (horas), a 
partir da data da abertura do chamado. 

7.4 - O prazo máximo para reparo do equipamento defeituoso será de 24 (vinte e quatro) horas, 
contado a partir da data da chamada. 

7.5 - Quando o reparo do equipamento ultrapassar o prazo de 30 (trinta) dias corridos, o mesmo 
deverá ser substituído definitivamente por outro equipamento novo, sem uso, de configuração 
igual ou superior, iniciando um novo período de garantia a partir do seu recebimento definitivo. 

7.6 - Caso seja necessário remover o equipamento para manutenção e/ou conserto de qualquer 
natureza nas instalações da CONTRATADA, deverá ser fornecido equipamento “backup“, de 
qualidade similar ou superior, já homologado pela equipe técnica da PCERJ, e em plenas 
condições de operação durante os períodos de manutenção, para substituição daqueles em 
reparo, sempre com a devida comunicação e prévia anuência da PCERJ. 

7.7 - É vedada a instalação e/ou remoção de qualquer equipamento, de qualquer unidade, sem a 
prévia e expressa autorização da PCERJ. 

7.8 - Será disponibilizada à PCERJ a versão mais atualizada dos softwares necessários ao bom 
funcionamento do parque de equipamentos, independente de fabricante e modelo enquanto os 
equipamentos estiverem em garantia. 

7.9 - A CONTRATADA deverá providenciar a aplicação de todas as correções e upgrades de 
hardware e software eventualmente liberados até a data da instalação, incluindo a atualização de 
firmware dos componentes de hardware que compõem os equipamentos. 

7.10 - A CONTRATADA deverá encaminhar documento, em meio eletrônico, que comprove a 
aplicação das atualizações. 

7.11 - A instalação não será considerada como concluída até que as atualizações sejam aplicadas 
e a documentação seja entregue pela CONTRATADA e validada pela PCERJ. 

7.12 - A assistência técnica e a manutenção, preventiva ou corretiva, dos equipamentos deverão 
ser realizadas somente por profissionais qualificados e credenciados da CONTRATADA, seguindo 
sempre as normas e orientações do fabricante dos equipamentos. 

7.13 - A PCERJ, a seu exclusivo critério, poderá solicitar o afastamento de qualquer técnico ou 
representante da CONTRATADA cujas atitudes ou comportamento venham a ser considerados 
inadequados pela PCERJ. 

7.14 - A manutenção corretiva será solicitada mediante sistema disponibilizado pela 
CONTRATADA, e tem por finalidade corrigir falha em qualquer parte dos equipamentos; 
compreendendo, inclusive, as necessárias substituições de peças por outra original do fabricante, 
de acordo com as especificações técnicas do equipamento. 

7.15 - A manutenção preventiva (nos casos aplicáveis) tem por finalidade conservar os 
equipamentos em condições de operação, incluindo ajustes, lubrificação, limpeza interna e 
externa, bem como a substituição de peças desgastadas pelo uso, e ainda, a instalação ou 
colocação de melhorias; 

7.16 - As manutenções preventivas serão realizadas em dias úteis de segunda à sexta-feira, no 
mínimo, uma vez a cada trimestre no horário administrativo das unidades atendidas, independente 
de haver técnico residente, sem qualquer tipo de ônus adicional para a PCERJ. 
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7.17 - Os pedidos para manutenção preventiva observarão a mesma sistemática prevista no item 
7.14. 

7.18 - Os meios de transportes necessários às manutenções preventivas, corretivas, assistência 
técnica, instalações e remanejamentos deverão ser providenciados pela CONTRATADA, sem 
ônus para a PCERJ. 

7.19 - É vedada a utilização de material de reposição improvisado, peças adaptadas ou 
remanufaturadas, em substituição das tecnicamente indicadas. 

8 - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

8.1 - Garantia por Hardware: 

a) O prazo de garantia dos equipamentos será de 36 (trinta e seis) meses (ON-SITE), a 
contar da data do aceite da instalação. 

b) Quando houver a necessidade de retirada dos equipamentos para reparo em 
laboratório, a CONTRATADA deverá disponibilizar imediatamente equipamentos com 
configuração igual ou superior ao defeituoso. 

c) Toda a solução deverá obrigatoriamente ser garantida pelo fabricante, conforme 
comprovante de garantia a ser emitido pelo próprio fabricante da solução, incluindo 
todas as peças, serviços e deslocamento de técnicos para todos os componentes 
hardware e software instalados. Os serviços técnicos deverão ser prestados por 
técnicos treinados e certificados na solução oferecida, e deverão obrigatoriamente 
fazer parte do quadro de funcionários do fabricante ou revenda autorizada pelo 
mesmo. 

8.2 - Fiscalização: 

a) A CONTRATADA deverá manter um ponto focal com o Comitê Gestor durante o 
período de vigência do Contrato, para representá-la sempre que for necessário; 

b) Além do acompanhamento e da Fiscalização da execução dos serviços, o Comitê 
Gestor poderá, ainda, sustar qualquer serviço que, por ocasião, esteja sendo 
executado em desacordo com o especificado. 

8.3 – Local de Entrega: 

a) Os equipamentos serão entregues no site principal e no site de contingência a serem 
definidos pela PCERJ. 

8.4 – Prazo: 

8.4.1 – O prazo de entrega do lote será até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data 
da formalização contratual, nos locais a serem definidos pela PCERJ, na Cidade do Rio de 
Janeiro.  

8.4.2 - O prazo de instalação dos equipamentos e componentes deverá ocorrer, no máximo, em 
até 45 (quarenta e cinco) dias após a autorização do Comitê Gestor. 
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8.5 – Instalação: 

8.5.1 - Todos os equipamentos a serem instalados deverão ser novos (primeiro uso, completos e 
em perfeito estado), rigorosamente idênticos entre si, módulo a módulo, e observarão as 
características técnicas mínimas definidas no item 2, conforme a utilização do equipamento. 

8.5.2 - A instalação, configuração e operacionalização de todos os componentes de hardware e 
software fornecidos, serão realizados pela CONTRATADA, bem como, sua interligação à rede de 
dados da PCERJ. 

8.5.3 - A instalação será acompanhada por analistas da PCERJ, ocasião em que deverão ser 
repassados conhecimentos de todos os componentes operacionais de hardware e software 
instalados, com o prazo coincidente ao do Termo de Aceite dos bens fornecidos. 

9 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1 - Realizar a instalação, configuração e operacionalização de todos os componentes de 
hardware e software fornecidos, incluindo sua interligação à rede de dados da PCERJ, que será 
acompanhada por analistas da mesma. 

9.2 - Providenciar a aplicação de todas as correções e upgrades de hardware e software, 
eventualmente liberados até a data da instalação, incluindo a atualização de firmware dos 
componentes de hardware que compõem os equipamentos, devendo encaminhar documento, em 
meio eletrônico, que comprove a aplicação das atualizações. 

9.2.1 - A instalação não será considerada como concluída até que as mesmas sejam aplicadas, e 
a documentação seja entregue e validada pela PCERJ. 

9.3 - Manter em caráter confidencial, mesmo após o término do prazo de vigência ou eventual 
rescisão do Contrato, as informações tratadas para o atendimento do objeto e aquelas  relativas 
às normas de segurança adotadas pelo CONTRATANTE. 

9.4 - Colaborar com a fiscalização do CONTRATANTE em qualquer etapa de desenvolvimento do 
Contrato, proporcionando-lhes assistência e facilidades necessárias ao exercício de suas funções. 

9.5 - Sujeitar-se à fiscalização do órgão CONTRATANTE quanto ao acompanhamento do 
cumprimento das obrigações pactuadas, prestando-lhe todos os esclarecimentos solicitados, bem 
como atendendo às reclamações consideradas procedentes. 

9.6 - Cumprir todos os requisitos de segurança impostos pela PCERJ. 

9.7 - Prover os treinamentos demandados no item 5 deste TR com profissionais devidamente 
qualificados. 

9.8 – Possuir escritório de suporte no Rio de Janeiro, para a prestação de serviços de 
manutenção e suporte técnico aos equipamentos. 

9.9 - Aceitar, nas mesmas condições pactuadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários no objeto licitado, até o limite previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

9.10 - Manter, durante a vigência do Contrato, em observância às obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de licitação. 
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10 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

10.1 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida no item 17 do 
Edital. 

10.2 – Fornecer à CONTRATADA os documentos, informações e demais elementos que possuir, 
ligados ao presente Contrato. 

10.3 - Designar responsável para o acompanhamento e fiscalização do objeto licitado. 

10.4 – Supervisionar e controlar os serviços executados, a fim de atestar as faturas apresentadas 
pela CONTRATADA. 

10.5 - Comunicar à CONTRATADA qualquer anormalidade ocorrida na execução do objeto, 
diligenciando para que as irregularidades ou falhas sejam plenamente corrigidas 

10.6 - Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicação de eventuais penalidades, garantindo-
lhe o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

10.7 - Receber provisória e definitivamente o objeto do CONTRATO nas formas definidas. 


