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Anexo I 

TERMO DE REFERÊNCIA - TR 
Pregão Eletrônico nº 018/2012 

1 – DO OBJETO 

1.1 - Prestação de serviços, sob demanda, para aumento de disponibilidade das aplicações na 
internet, através de rede dinâmica de proteção e aceleração de conteúdo, provendo melhoria na 
segurança dessas aplicações com ferramentas em nuvem, atenuando tráfegos maliciosos com 
o aumento no desempenho de entrega, principalmente em períodos de crise e sobrecarga e de 
maneira não intrusiva. 

1.1.1 - Os serviços serão mensurados por volume de Gb transportado das aplicações e com o 
mínimo de 5 Tb (cinco terabytes) por mês. Esta contratação utilizará o volume estimado e sob 
demanda, de até 240 Tb (duzentos e quarenta terabytes) para 24 (vinte e quatro) meses. 

2 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 

2.1 - Serviços de rede dinâmica de proteção e aceleração de aplicações, conteúdo, vídeo e 
áudio na Internet que atenue e encerre tráfegos maliciosos não intrusivos. 

2.1.1 - Plataforma da Rede de proteção e Aceleração de Aplicações:  

a) A rede deve ser configurada para habilitar todos os seus servidores a reconhecer, tanto 
no Brasil quanto no exterior, as aplicações a serem definidas pelo Contratante 
(PRODERJ) com suas informações estáticas ou dinâmicas; 

b) A rede deve garantir alto desempenho de acesso (baixo tempo de carga das páginas 
web) independentemente da quantidade de usuários e de dados acessados 
simultaneamente; 

c) O serviço deve garantir a disponibilização de toda a sua infraestrutura de servidores da 
rede dinâmica, no Brasil e no exterior, preservando as aplicações através de uma 
"armadura" para a Internet pública e, assim, proteger a origem onde a aplicação estiver 
localizada;  

d) A rede deve garantir o desempenho dos acessos através da determinação, em tempo 
real, de qual servidor da rede dinâmica possui melhores condições de entrega para cada 
usuário do conteúdo da aplicação acessada; 

e) A rede deve fazer uso de algoritmos matemáticos para determinar qual servidor da rede 
dinâmica possui melhores condições de entrega, utilizando diferentes métodos para o 
redirecionamento do usuário, desde servidores de aplicações, até o redirecionamento no 
nível de Servidor de Domínio de Nomes (Domain Name Servers, DNS);  

f) A rede deve ter grande capilaridade, com servidores distribuídos em diferentes pontos 
de troca de tráfego na internet brasileira e mundial, reduzindo drasticamente a influência 
da infraestrutura centralizada clássica de distribuição (datacenter centralizado); 

g) A rede deve acelerar e distribuir indistintamente quaisquer aplicações baseadas em 
Protocolo de Transferência de Hipertexto (Hypertext Transfer Protocol, HTTP), 
reduzindo o tempo de carga das aplicações, em pelo menos 30% (trinta por cento); 

h) A rede deve garantir 100% (cem por cento) de disponibilidade para os serviços 
prestados; 
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i) A rede deve prover a infraestrutura necessária para a adequada prestação dos serviços 
do objeto, de forma escalável, automática e em tempo real, independentemente da 
quantidade de acessos simultâneos; 

j) A rede deve prover ferramenta para consultar os Logs das informações dos servidores, 
caso necessário, em um período máximo de 24 (vinte e quatro) horas. Essas 
informações poderão ser armazenadas nos servidores do Contratante, se for de 
interesse; 

k) A rede deve disponibilizar ferramenta de monitoramento que permita a mensuração e 
controle em tempo real da utilização de MPV (Milhões de Páginas Vistas) e da 
quantidade de Gigabytes de áudio e vídeo efetivamente transportados. A ferramenta 
deverá permitir a emissão de relatórios gerenciais, conforme demanda do Contratante, 
com quantitativos e consumos por períodos;  

l) A Rede deverá disponibilizar formas de integração dos sistemas de relatórios com os 
sistemas de monitoramento, garantindo a centralização das informações em um único 
sistema. 

2.1.2 – O funcionamento do “Caching” do conteúdo das aplicações do Contratante na nuvem 
deve respeitar as seguintes características:  

a) Ter disponibilidade de armazenamento nos servidores para download dos arquivos; 

b) Manter o cache dos arquivos fora das dependências do Contratante para garantir a 
acessibilidade através do servidor mais próximo ao usuário; 

c) Responder pelos conteúdos armazenados em cache, mesmo em caso de falha da 
origem 100% do tempo. 

2.1.3 – Segurança das aplicações  

2.1.3.1 - Redução de Tráfego Malicioso 

 
a) A rede deve mitigar os efeitos de ataques de “Distributed Denial-Of-Service” (DDoS), 

sobre os conteúdos distribuídos e sobre os servidores Web; 

b) A rede deve disponibilizar ferramentas de alerta e bloqueio dos principais tipos de 
ataques maliciosos e atuar de maneira independente em tratar o tráfego malicioso fora 
das dependências do Contratante, de maneira a garantir o bloqueio no mínimo de: 

 Injeções de SQL; 

 Cross Site Scripting; 

 Evitar o corrompimento de dados ou travamento da aplicação quando o tamanho do 
buffer ultrapassa a capacidade máxima de armazenamento, “Buffer overflow”. 

c) A rede deve disponibilizar ferramenta de inteligência detalhada online sobre o site do 
Contratante, com análise dos visitantes que chegam ao mesmo. Com essa ferramenta, o 
Contratante a poderá se atualizar e obter respostas precisas para as perguntas do tipo: 

 Como é o perfil de tráfego no site? 

 Que horas do dia o site tem maior tráfego? 
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 Quem são os maiores visitantes no site por hits e volume? 

 Quais são as páginas da web mais frequentemente visitadas no site? 

 A partir de que localizações os usuários finais chegam no site? 

2.1.3.2 - Restrição de acesso ao site de origem 

a) Disponibilização de ferramentas ou maneira de restrição do acesso ao site de origem, 
mediante a pré-configuração dos agentes que realizarão o acesso; 

b) A rede deve possibilitar ao Contratante a remoção da acessibilidade à rede mundial de 
computadores ao endereço de IP do mesmo. 

2.1.3.3 - Front End do DNS autoritativo, para o sub domínio “rj.gov.br” 

a) Garantir 100% de disponibilidade do serviço de DNS, para responder pela estrutura do 
Contratante; 

b) A rede deve garantir até 300 (trezentas) zonas de DNS. 

2.2 – Características gerais do apoio técnico especializado nos serviços de rede dinâmica 
de distribuição e aceleração de aplicações, conteúdo, vídeo e áudio na Internet que 
atenue e encerre tráfegos maliciosos não intrusivos:  

a) Setup do ambiente adequado às necessidades do Contratante; 

b) Liberação de painel de controle para configuração da infraestrutura com total autonomia 
por parte do Contratante; 

c) Disponibilização online de relatórios de analise da aplicação visando a sua otimização; 

d) Monitoração de tempos e volume de tráfego das aplicações;  

e) Manutenção da rede dinâmica de distribuição atendendo às necessidades do 
Contratante; 

f) Documentação do ambiente da rede dinâmica de distribuição no que se referir ao 
Contratante. 

g) Criação de processos de limpeza de cache da rede dinâmica de distribuição; 

h) Ajustes de configurações da rede dinâmica de distribuição; 

i) Levantamentos do ambiente do Contratante na rede dinâmica de distribuição para 
tomada de ações objetivando melhorias;  

j) Definição de alerta na rede dinâmica de distribuição para o Contratante, de acordo com 
parâmetros pré-definidos. Esses alertas devem atender, no mínimo, aos seguintes 
requisitos: 

 Número de acessos simultâneos; 

 Alto tráfego; 

 Falha do DNS; 

 Falha nos servidores de origem; 

 Baixo tráfego; 

 Alto consumo de recurso na origem; 

 Alto índice de erros na aplicação. 
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3 – DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO  

3.1 - O serviço deve atender aos seguintes parâmetros de nível de serviço: 

a) Desempenho: O tempo médio diário para a carga de uma página usando os serviços da 
rede deverá ser ao menos 30% (trinta por cento) mais rápido que o tempo médio diário 
de carga da mesma página, a partir do servidor web do Contratante.  

b) 100% (cem por cento) de Disponibilidade: o serviço deverá estar disponível 100% (cem 
por cento) do tempo. 

c) Iniciar o atendimento remoto para chamados de Severidade 1 e 2 em até 4 (quatro) 
horas, após a comunicação do problema , que classificará o mesmo de acordo com seu 
grau de severidade, conforme o quadro abaixo: 

 

Grau de Severidade Tempo de solução 

1 – Serviço indisponível Até 06 (seis) horas, a contar da abertura 
do chamado de suporte técnico. 

2 - Problema detectado ou potencial 
(não identificado), prejudicando a 
operação do serviço 

Até 08 (oito) horas, a contar da abertura 
do chamado de suporte técnico. 

3 - Novas configurações e 
mudanças 

Até 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
abertura do chamado de suporte técnico. 

 
4 – DAS CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS 

4.1 - O serviço deverá ser prestado na nuvem internet a partir de infraestruturas implementadas 
nas redes das operadoras do Brasil e do exterior, com disponibilização de ferramentas de 
segurança para proteção das aplicações elencadas pelo Contratante, reduzindo a 
vulnerabilidade tratando de forma automatizada os ataques e tráfego malicioso. 

4.2 - O serviço deverá ser prestado através de rede externa de servidores, na própria internet, 
fora das dependências do Contratante, formando uma camada de entrega, direcionando o 
tráfego para agentes predefinidos, tratando automaticamente a autenticidade de todas as 
requisições, bloqueando quando necessário, e entregando de maneira 100% (cem por cento) 
escalável, para qualquer demanda, seja ela real ou não. 

5 - DO PRAZO 

5.1 – O prazo de vigência do Contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da 
formalização contratual. 

 


