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Anexo I 

TERMO DE REFERÊNCIA - TR 
Pregão Eletrônico nº 008/2012 

1 – DO OBJETO 

1.1 – Prestação de serviços para implementação de uma solução avançada de Filtro de Conteúdo 
Web, de alto desempenho, em modo “cluster”, com o fornecimento de hardware/software e para 
alta disponibilidade do serviço, bem como o balanceamento da carga de tráfego e a adequada 
assistência técnica. 

2 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA SOLUÇÂO 

2.1 - APPLIANCES 

2.1.1 – Os hardwares “appliances” devem ser novos, sem uso e constarem da linha de produção 
do fabricante, não sendo aceito gateways e/ ou composições feitas exclusivamente para 
atendimento ao presente certame. 

2.1.2 – Deve suportar configuração em “Cluster”. 

2.1.3 - Deve suportar a utilização de funcionalidades que permitam balancear a carga das 
conexões. 

2.1.4 - Deve suportar o número mínimo de 10.000 usuários. 

2.1.5 - Deve possuir base de filtragem/bloqueio de URLs por: Categoria; Palavra chave; Usuário; 
Grupo e Horário. 

2.1.6 - Deve suportar categoria de filtros brasileira. 

2.1.7 - Deve permitir a customização das categorias. 

2.1.8 - Deve possuir “cache” hierárquico. 

2.1.9 - Deve permitir configuração de “cache” transparente. 

2.1.10 - Deve suportar característica de “Proxy” transparente e reverso. 

2.1.11 - Deve possuir registro de log no padrão “Squid”. 

2.1.12 - Deve permitir a coleta de registros de logs via “syslog” ou agente de extração. 

2.1.13 - Deve permitir coleta de logs via protocolo SNMP. 

2.1.14 - Deve ser possível emitir alertas por e-mail e SMS. 

2.1.15 - Deve possuir ampla gama de relatórios, como por exemplo: 

a) Sites mais acessados; 

b) Sites mais acessados por usuário; 

c) Usuários com mais acessos e por categoria; 

d) Usuários que violaram as regras de bloqueio; 

e) Tráfego por usuário e URL; e 
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f) Horários de acesso aos sites pelos usuários. 

2.1.16 - A solução deve ser composta de hardware e software provida pelo mesmo fornecedor. 

2.1.17 – A solução deve possuir alta disponibilidade (High availabilit), permitindo recursos 
Active/Standby (um ou alguns servidores em produção) e/ou Active/Active (todos os servidores em 
produção). 

2.1.18 - A solução deve ser escalável, permitindo crescimento futuro mediante a aquisição de 
novos equipamentos. 

2.1.19 – O hardware tem que ser do tipo “appliance”, de uso exclusivo, não podendo ser 
compartilhado com nenhuma outra aplicação, devendo possuir: 

a) Suporte para montagem em rack padrão 19 polegadas, acompanhado do kit de 
instalação. 

b) Portas ethernet 10/100/1000 (mínimo de 3 portas). 

c) Memória RAM mínima de 12 Gb. 

d) Fonte de alimentação redundante e chaveada automaticamente 110-220 Vac. 

e) Sistema operacional incluso na solução. 

f) Banco de dados incluso na solução. 

g) Interface de administração GUI e CLI, com suporte a criptografia (SSL). 

h) Administração unificada, mesmo quando os módulos são instalados em appliances 
separados. 

2.1.20 - Regras de acesso por usuários, grupos, e objetos de caráter proibitivo, permissivo ou 
permissivo restritivo, este último tipo torna possível liberar o acesso em determinados horários, 
por tempo ou mediante justificativas. 

2.1.21 - Simulador para verificar a eficácia dos filtros. 

2.1.22 - Personalização de mensagens para notificações de negação de acesso. 

2.1.23 - Suporte aos diversos algoritmos de criptografia (MD5, Blowfish, AES, DES e Extended 
DES). 

2.1.24 - Garantir a total integridade das informações exibidas nos relatórios. 

2.1.25 - Deve possuir gerenciamento no uso de aplicações, conforme abaixo: 

a) Assinatura para AIM®/ICQ® várias versões; 

b) Assinaturas para BitTorrent; 

c) Assinaturas para Emule várias versões; 

d) Assinaturas para FastTrack (kazaa) várias versões; 

e) Assinaturas para rede Gnutella; 
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f) Assinaturas para IRC; 

g) Assinaturas para proxy anônimos (Invisible Browsing); 

h) Assinaturas para MSN® Messenger todas as versões); 

i) Assinaturas para rede OpenFT; 

j) Assinaturas para RealPlayer®; 

k) Assinaturas para Skype®; 

l) Assinaturas para rede TOR; 

m) Assinaturas para Windows® Media; 

n) Assinaturas para QuickTime®; 

o) Assinaturas para Winamp®; 

p) Assinaturas para Yahoo® Messenger; 

q) Assinaturas para rede Jabber/Gtalk; 

r) Assinaturas para Games; 

s) Assinaturas para ICECAST (Streaming de Media); 

t) Assinaturas para GIZMO; 

u) Assinaturas para Google Media (YouTube®/Google® Player); 

v) Cadastro de Sensores podendo mesclar as assinaturas existentes; e 

w) Redes Sociais. 

2.1.26 - Painel de instrumentos em tempo real (Dashboard on-line) para monitorar status do 
sistema, hardware e processos. 

2.1.27 - Deve permitir exceções para refinar o controle de acesso aos sites das categorias, 
permitindo, por exemplo, impedir o acesso aos sites de uma determinada categoria com exceção 
de apenas alguns endereços. 

2.1.28 - Suporte a requisição de classificação e/ou reclassificação de URLs. 

2.1.29 - Exportação dos dados contidos nos relatórios para arquivos do tipo PDF e CSV. 

2.1.30 – Deve possuir integração com outro Proxy (Proxy sobre Proxy) quando esse não puder ser 
removido da estrutura. 

2.1.31 - Deve possuir auditoria completa. 

2.1.32 - Deve possuir método de acesso seguro ao appliance. 

2.1.33 - Deve possibilitar múltiplos usuários com perfil de administrador. 

2.1.34 - Deve possibilitar diferentes níveis de administração. 

2.1.35 - Deve possibilitar gestão descentralizada através de interface administrativa própria. 

2.1.36 - Deve permitir integração com AD e LDAP. 
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2.1.37 - O backup pode ser realizado localmente, via SSH, por FTP e/ou em máquinas Windows® 
ou Linux, de modo criptografado ou não. 

2.1.38 - Deve possuir linguagem nativa em Português e/ou Inglês, sendo preferencialmente em 
Português. 

2.1.39 - Deve possuir subscrição anual para base de filtro de conteúdo Web, permitindo 
atualizações periódicas durante o período de vigência da garantia. 

2.1.40 - A base de dados de URLs deve ser atualizada pelo sistema, de maneira segura e 
automática, através de downloads incrementais disponibilizados pelo fornecedor da solução, bem 
como permitir o acesso, download e utilização de bases de terceiros. 

2.1.41 - Deve permitir importação da base de URLs existente e já customizada pelo Contratante. 

2.1.42 - Deverá estar integrada com atualizações de malwares de terceiros, bem como aos 
centros colaborativos de defesa na nuvem e análise dinâmica de links. 

2.1.43 - Não pode interromper o seu funcionamento ao expirar a licença. 

 QUANTIDADE: 02 (DUAS) UNIDADES 

3 - DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA SOLUÇÂO 

3.1 - Suporte Técnico 

3.1.1 - A Contratada deverá prestar serviço de suporte técnico, por 12 (doze) meses, às atividades 
operacionais para o atendimento de demandas do PRODERJ referentes à instalação, 
configuração e manutenção, envolvendo as seguintes atividades: 

a) Instalar appliances; 

b) Configurar os appliances e softwares necessários; 

c) Instalar softwares e patches necessários; 

d) Aplicação de patches de segurança em todos os ativos envolvidos; 

e) Substituição de hardware defeituoso; 

f) Atualização de firmware e demais software compatíveis; 

g) Instalação e/ou atualização de licenças; 

h) Suporte a rotinas operacionais; 

i) O suporte presencial deverá ocorrer nos locais descritos no item 7, sem ônus para o 
Contratante; 

j) Atualização de versões e releases nos ativos, com o devido histórico; e  

k) Gerenciamento e monitoração dos ativos envolvidos. 

3.1.2 - A Contratada deverá fornecer acesso ao seu sistema de Help Desk, para abertura de 
chamados técnicos, estes deverão possuir identificador (numérico) próprio, repassado ao 
Contratante, a fim de registro e acompanhamento das ocorrências. 
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3.1.3 - A abertura de chamados, o esclarecimento de dúvidas e o agendamento de serviço de 
suporte "on-site", serão efetuados por telefone fixo localizado no Rio de Janeiro ou número de 
discagem gratuita e através de site de Internet e e-mail por parte do Contratante. 

3.1.4 - O atendimento efetuado será obrigatoriamente em língua portuguesa. 

3.1.5 - Para a abertura de chamados pela Internet, deverá ser fornecido código específico para 
login e senha para acesso a essa área. 

3.1.6 - O suporte telefônico será no regime 24x7x365 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por 
semana, trezentos e sessenta e cinco dias por ano) em língua portuguesa. 

3.1.7 - Uma vez registrada a ocorrência junto à Contratada, ela será encaminhada para os 
procedimentos de atendimento e solução dos problemas. 

3.1.8 - Entende-se por término do atendimento, das ocorrências em aberto, a disponibilidade dos 
ativos para uso em perfeitas condições de funcionamento no local onde está instalado, estando 
condicionado à aprovação do Contratante. 

3.1.9 - O suporte técnico prestado pela Contratada consiste no esclarecimento de dúvidas, na 
reparação das eventuais falhas de funcionamento, mediante a substituição de versão, de acordo 
com os manuais e normas técnicas específicas e respectivas de cada ativo, no acompanhamento 
de instalação de novas versões ou de reinstalação de qualquer versão adquirida, e ainda 
orientação das melhores práticas de uso dos produtos adquiridos. 

3.2 - Acordo de Nível de Serviço 

3.2.1 - A empresa Contratada deverá ter condições de assegurar o Acordo de Nível de Serviço – 
ANS, para os serviços de suporte contínuo à Solução Avançada de Filtro de Conteúdo, adquirida 
com serviço de reposição de peças/equipamentos no regime de 24x7, com atendimento 
presencial e com tempo de resposta e de solução conforme quadro abaixo: 

Severidade Tempo de resposta Tempo de solução 

Alto Impacto Até 02 horas Até 04 horas 

Médio Impacto Até 04 horas Até 06 horas 

Sem Impacto Até 08 horas Até 12 horas 

 

Legenda: 

Alto impacto: ambiente inoperante. 

Médio Impacto: ambiente operando com restrições. 

Sem impacto: dificuldade pontual em alguma funcionalidade. 

 
3.2.2 - A Contratada deverá fornecer acesso ao seu sistema de Help Desk, para abertura de 
chamados técnicos, estes deverão possuir identificador (numérico) próprio, repassado ao 
Contratante, a fim de registro e acompanhamento das ocorrências. 

3.2.3 - Os tempos de resposta e de solução para os chamados abertos serão contados a partir do 
registro dos mesmos através da abertura de ticket conforme descrito no item anterior. 
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3.2.4 - A Contratada deve propor solução de contorno, caso o problema possua alto grau de 
complexidade na resolução, objetivando minimizar impactos indesejados na infraestrutura com a 
inoperância do ativo. O Contratante deverá aprovar previamente a solução de contorno proposta. 

3.2.5 - O Contratante pode rejeitar uma solução de contorno, caso esta seja inviável em termos de 
prazos ou gere custos financeiros adicionais que fujam do escopo proposto no Contrato da 
prestação do serviço. 

3.2.6 - A Contratada deve trabalhar na resolução dos problemas até que o(s) ativo(s) esteja(m) 
novamente operando em regime normal de produção sem quaisquer pendências. 

4 – DO TREINAMENTO 

4.1 - A Contratada deverá transferir o conhecimento da Solução Avançada de Filtro de Conteúdo 
para uma equipe de técnicos do Contratante. 

4.2 - Deverá ser ministrado treinamento aos técnicos do Contratante, durante o 1º mês de 
vigência do Contrato, para até 06 (seis) participantes, com carga horária equivalente ao programa 
original de capacitação do fabricante da solução, com o mínimo de 32 (trinta e duas) horas. 

4.3 - O conteúdo programático da solução deve ser o mesmo praticado pelo fabricante para 
certificação de seus técnicos. 

4.4 - A Contratada deve ser especializada em oferecer treinamento, com o conteúdo adequado às 
necessidades do Contratante em especial a Diretoria de Infraestrutura Tecnológica - DIT. 

4.5 - A Contratada deverá ter experiência em ministrar treinamentos/cursos para instituições 
públicas. 

4.6 - A Contratada deverá ter disponibilidade de oferecer o curso no horário comercial e com a 
carga horária diária estipulada neste TR. 

4.7 - O instrutor deverá ter experiência comprovada em ministrar os conteúdos acima solicitados. 

4.8 - O instrutor deverá ter a certificação máxima do fabricante para o produto especificado. 

4.9 - A Contratada deve ser oferecer material didático para cada participante. 

4.10 - O material didático (apostilas) deverá ser oficial do fabricante, em português, e entregue 
impresso aos participantes com no mínimo 5 (cinco) dias úteis anteriores à data do agendamento 
do treinamento. 

4.11 - Os treinamentos elencados acima deverão ser prestados obrigatoriamente na cidade do Rio 
de Janeiro. 

4.12 - Ao final do treinamento deverá ser aplicado um teste escrito a todos os participantes para 
verificação da aprendizagem. 

4.13 - Todos os participantes com assiduidade igual ou superior a 80% (oitenta por cento) da 
carga horária do treinamento devem receber certificado de participação no curso. 

4.14 - Serão de responsabilidade da Contratada o pagamento do instrutor, bem como, das demais 
despesas com passagem, hospedagem etc. do mesmo, além do fornecimento dos certificados e 
materiais didáticos (apostila, exercícios). 
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5 – DA GARANTIA DA SOLUÇÃO 

5.1 - O prazo de garantia da solução será de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da sua 

instalação e deverá incluir a reposição de qualquer peça/equipamento sem nenhum tipo de ônus 

ao Contratante. 

5.1.1 - A Contratada deverá prestar serviço de reposição de peças e componentes defeituosos no 
equipamento, conforme comunicação do mesmo, a fim de que o serviço que utiliza tal 
equipamento seja restabelecido de maneira completamente funcional. 

5.1.2 - As peças/equipamentos de reposição devem ser originais do fabricante ou por empresa por 
ele homologada e certificada. 

5.1.3 - O serviço de reposição de peças e componentes nos equipamentos deverá estar 
disponível 24x7x365 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, trezentos e sessenta e 
cinco dias por ano). 

6 – DOS PRAZOS 

6.1 - O prazo de entrega da solução será de até 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir 
da formalização contratual. 

6.2 - O prazo de instalação e configuração será de até 10 (dez) dias após a entrega. 

6.3 - O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da formalização 

contratual. 

7 - DO LOCAL DE IMPLEMENTAÇÂO DA SOLUÇÂO 

7.1 - SITE DO DATA CENTER/PRODERJ – Rua da Ajuda nº 5 - 3º, 22º, 23º e 24º andares – 
Centro – CEP 20040-000 – Rio de Janeiro - RJ. 

 


